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ȘTEFAN OPREA 
 

PREMIUL UNITER 
PENTRU ÎNTREAGA 

ACTIVITATE 
 
Într-o lume în care cuvântul a negocia a 

dobândit o valoare de întrebuințare, un 
randament funcțional, cum spun lingviștii, 
extrem de ridicat, criticului adevărat i se cere 
să fie un om foarte puțin dispus la negocieri, 
adică la cedări la capitole fundamentale 
precum gust, adevăr și curajul de a spune 
adevărul, chiar dacă acesta nu este 
întotdeauna plăcut și garantat neaducător de 
mulțumiri imediate. 

(Mircea MORARIU) 
 

PORTRET DE 
PREMIANT 

 

 ALEXANDRU ZUB 
 

ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
 

„Am stat împreună câteva 
săptămâni, fără evenimente 
spectaculoase, din exterior, 
însă atât de pline sub unghi 
cultural şi sufletesc înăuntru”. 

   

Victor MIHĂILESCU-CRAIU 

Mai semnează:  VIRGINIA BURDUJA ● NICOLAE BUSUIOC ● SILVIA CALOIANU ● 
CĂLIN CIOBOTARI ● VALENTIN CIUCĂ ● STELIAN DUMISTRĂCEL ● VAL 
GHEORGHIU ● GHEORGHE IACOB ● TRAIAN D. LAZĂR ● CĂTĂLIN MIHULEAC ● 
ADRIAN NECULAU ● NICOLAE PANAITE ● CLAUDIA PARTOLE ● CRISTIAN 
SANDACHE ●  RALUCA SOFIAN-OLTEANU ● GERARD STAN ● BOGDAN ULMU ●  

Livadă la Iași 

 

povestea poveștilor 

AEROPORTULUI 
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 „ÎNTRE MINE ŞI CEILALŢI 
S-A AFLAT ÎNTOTDEAUNA 

O FÂŞIE ARATĂ” 
 

o convorbire NICOLAE TURTUREANU – NICHITA DANILOV 
(pag. 10-11-22) 

„Nu e apropiat 
regimului nostru, ştie 
multă carte veche...      
E complotist până în 
măduva oaselor” 

ŞTEFAN BÂRSĂNESCU 
ÎN VIZORUL SECURITĂŢII 
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ANCHETĂ A REVISTEI „CRONICA VECHE” (pag. 4-5) 
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în rest, doar tăcere… 

A fost emisă, în sfârșit, Hotărârea 
Comisiei Superioare de Disciplină din cadrul 
Colegiului Medicilor privind acuza de 
malpraxis în cazul decesului scriitorului 
Cezar Ivănescu.                                      

 

PROZĂ: IOAN FLORIN STANCIU ● POEZIE: DAN BOGDAN HANU 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

 

C R O N I C A  v e c h e  
la Tecuci 

 
În organizarea Primăriei Municipiului Tecuci, a Casei 

de Cultură a Municipiului Tecuci și a Galeriilor de Artă 
DANA din Iași, cu prilejul Întâlnirilor revistei „Cronica 
veche”, a fost lansat numărul 2(13) al revistei „Cronica 
veche”. Redacția a fost reprezentată de Ştefan Oprea, 
redactor şef adjunct, Mircea Radu Iacoban, secretar 
general de redacţie şi Aurel Brumă, membru al Colegiului 
redacţional. Actorul Dionisie Vitcu a susținut un apreciat 
moment poetic. S-au purtat discuții privind literatura 
română contemporană, la care au participat, alături de 
invitații ieșeni, Viorel Burlacu, Ionel Savitescu, Tănase 
Dănăilă, Dionisie Duma, I. Aizic, Iancu Huzum, Vasile 
Ghican ș.a. În același cadru au fost lansate cărți… ale 
cronicarilor: Mircea Radu Iacoban, Printre (alte) cărți 
(vol. I și II); Pompe funebre; Ștefan Oprea, Prin teatre și 
prin ani; Intersecții teatrale; Nicolae Panaite, Purpură și 
iarnă; Iulian Pruteanu-Isăcescu (coordonator), Românii 
din afara granițelor țării. România-Moldova-Ucraina – 
împreună spre Europa; Nicolae Turtureanu, Trafic de 
influență; Eternitatea, desigur. Evenimentul a avut loc în 
ziua de 22 martie 2012. 

Nouă ne plăcea mai mult romanţa „De ce nu-mi vii”. 
Când începea „Să-mi cânţi, cobzar”, în sufletul meu 
se întâmpla ceva miraculos. Mi se făcea un dor 
nestăvilit de ceva nou, nebănuit până atunci de mine. 
Melodia îmi transmitea căldură şi mă simţeam nespus 
de bine ascultând cântarea răvăşitoare. Părea că aud 
poveşti cântate, parcă mi s-ar fi deschis în faţă o altă 
etapă a vieţii, cu alte vise şi dorinţi. Atunci mi s-a 
făcut dor de lume! Voiam să plec departe, să-mi 
întâlnesc şi eu dragostea cea mare şi să iubesc, şi să 
sufăr ca în romanţe...  

Supliciul exprimat prin acest gen muzical pare a fi 
mai adânc, mai pătrunzător, mai răscolitor, deşi e la fel 
de frumos ca şi alte cântări. Doar că romanţa e mai 
povestitoare, e ca o mărturisire a unei trăiri intense. E o 
mică dramă, o clipă marcantă a destinului fiecăruia. 
Durerea trecerii timpului şi a despărţirilor fatale este 
alinată de melodie şi cuvinte. Romanţa e ca o alifie, ca 
un balsam pentru fiecare şi pentru toate întâmplările 
vieţii. Atunci, demult, când am auzit prima dată aceste 
cântări,  mi s-au părut asemănătoare cu oaspeţii care ne 
veneau la hram, de la oraş. Ei se deosebeau prin ceva, 
ca şi romanţele, acestea fiind mai delicate, mai liniştite, 
mai melancolice decât cântecele satului. Bineînţeles, 
nu-mi puteam explica deosebirea dintre aceste melodii 
şi mesajul transmis decât după starea care mi-o 
inspirau. Nu ştiam despre aceste cântece aproape nimic 
şi totuşi... Intuiam că intimitatea care le deosebea de 
cântările care tulburau înserarea satului vine dintr-un alt 
mediu. Mai târziu, am descoperit că romanţa este genul 
de muzică născută în urbe – un fel de folclor orăşenesc, 
care, realmente, exprimă starea de spirit a oraşului şi a 
orăşenilor. Aici, în acest „sat mare”, zis oraş, omul, fiind 
mai străin, mai închis în propria-i găoace, îşi manifesta 
mai altfel (şi până azi) starea de spirit: bucuria şi 
oboseala, durerea şi dragostea. Pentru că era (şi e) mai 
singur, mai fără neamuri, în căutare de sine şi de cineva 
apropiat, decât e omul de la ţară. Romanţa s-a născut, 
bănuiesc, pentru a-i spulbera omului de la oraş 
solitudinea. E un fel de ritual cântat, prin care acesta se 
eliberează de sentimente apăsătoare, de amintiri, de 
frustrări, fără a tulbura liniştea altora. În romanţă cântă 
mai mult sufletul şi nasc cuvinte pentru melodie 
amintirile... În casa copilăriei mele, au adus romanţa 
Maria Tănase, Ioana Radu, Mia Braia. Apoi, l-am auzit 
îngânând romanţe pe bunicul Gheorghe, pe fratele lui, 
Alexei Ciobanu, pe sora tatei, Emilia Grigoraş. Nu era 
sărbătoare, nu era întâlnire de suflet fără cântec... 

Lumea cânta mai mult decât acum. La nunţi, la 
cumetrii. Oamenii nu se mândreau aşa cum o fac azi, 
nu se întreceau în acareturi şi avuţii. Toate acestea 
parcă ar fi secătuit omul pe dinăuntru, parcă l-ar fi 
sărăcit de cântec. Acum nu se mai cântă ca altădată! Şi 
e mare păcat. Cântecul alină, mângâie şi îmblânzeşte 
sufletul. Prin cântec şi rugăciune, Dumnezeu aude inima 
omului. Serile de vară la ţară nu mai sunt ca altădată, ca 
în S(e)ara pe deal – minunatul peisaj rural creat cu 
irepetabilă măiestrie poetică de Eminescu… 

 

   
Claudia PARTOLE 

Chişinău, aprilie 2012 

scrisoare de peste râu 
 

„UNDE EŞTI,  
COPILĂRIE...?” 

 
 

Vreau să-ţi înşirui una din cele mai minunate amintiri. E 
despre cântecele care ne-au păstrat vie simţirea... Când 
aluneca peste sat înserarea, începea miracolul: o lumină 
mângâietoare învăluia casele, iar cerul mult mai ocrotitor 
se apleca atingând cu fruntea marginile orizontului. În acel 
punct părea fixată de streaşina bolţii Scara lui Iacob, cea 
pe care se putea urca la Dumnezeu. Era timpul când  
toată lumea se aduna acasă după o zi obositoare de 
muncă şi soare arid. Vacile, mulţumite, anunţau 
întoarcerea de la păşune, cu mugetele lor răscolitoare. Din 
ogrăzi, se lăsau auzite păsările şi dobitoacele care 
aşteptau în ţarcuri şi coteţe. Un cor bizar, disonant, dar şi 
simfonic totodată. Rumoarea molipsitoare părea să nu 
aibă sfârşit. Culmina cu alte voci melodioase care veneau 
din depărtare, de parcă ar fi alunecat de Sus, desprinse 
din muzica Universului. Erau nişte împerecheri de voci 
care răspândeau peste sat o bucurie exprimată într-un 
limbaj ascuns sub feregeaua cântărilor străbune. Fiecare 
„cor” (fără dirijor!) îşi impunea tonalitatea şi melodia sa. 
Spectacolul înserării amintea de o competiţie neafişată. 
Concertul fascina prin firesc şi dăruire. Se-ntoarce lumea 
de la muncile câmpului! spunea mama. Ea cunoştea după 
voci lumea, după mahalale şi după cântări deosebea 
oamenii satului. Părea că fiecare îşi etalează vocea 
printr-un cântec drag. Ascultând cântările, aveai  impresia 
că lumea nu mai poate de atâta bine şi se plimbă înainte 
de somn. Dacă însă vedeai chipurile arse de soare, 
obosite şi chinuite de muncă, ţi se umplea inima de un 
sentiment ciudat de milă, dar şi bucurie. Cântecele, cu 
mesajul lor sobru, adânc, dar şi banal de multe ori, inspira 
lumii încredere în ziua de mâine. Erau lumina nevăzută 
care mângâia inima satului. Când inima omului cântă, e 
semn că el îl poartă în suflet pe Dumnezeu. Că nu i-a 
secat speranţa şi credinţa - asta înseamnă! Într-adevăr, 
lumea din copilăria mea era mult mai simplă  la chip şi la 
suflet. Şi la cântec! Când se întâlnea om cu om vorbeau 
despre lucruri neimportante în aparenţă, dar nu se lăudau, 
nu se ironizau unul pe altul, nu se arătau cu degetul, ca 
acum. Iar la sărbători, când se întîlneau, dacă începea 
unul să îngâne un cântec, toţi îl susţineau. Lumea nu era 
mai bogată atunci decât e acum! Dar se bucura, prin 
cântec, pentru că acesta era mesajul şi graiul sufletului lor. 
Cât de mult aşteptam sărbătorile de iarnă, ca să ascult 
până intram în vis minunatele colinde ce răsunau ca un 
ecou care zbura dintr-un capăt de sat în altul! Satul era o 
poveste în acele nopţi. Apoi, cântările de Sfintele Paşte, 
când fiecare casă parcă i-ar fi cântat lui Iisus. La şezătorile 
părinţilor îmi plăcea să ascult romanţe. Bunicii cântau 
„Bătrâneţe, haine grele”, iar tinerii se amuzau, crezând că 
tinereţea ţine o veşnicie.  

 

TRENULEȚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ironistul elegiac Barbu Nemțeanu (Benjamin Deutsch) 
dedica, la începutul secolului trecut, o „poemă jovială” 
trenulețului Crasna-Huși: „O, trenișor de Crasna-Huși/ 
Locomotiva ta e-un samovar/ Iar tu, întreg, pari un tramcar/ O 
jucărie de păpuși./ Când dai semnal că pleci, zâmbim cu toții/ 
Când intri-n gară pufăind, zâmbim/ Ades mă mir cum nu te 
fură hoții/ Atât ești de infim...” Până la urmă, trenulețul tot a 
fost  furat... de rigorile nemiloase ale veacului. După 130 de 
ani de funcționare, de-a lungul cărora a trecut prin câteva 
transformări menite să-l modernizeze (și-a abandonat condiția 
de „tren de păpuși” pufăind comic pe linia îngustă de 1.000 
mm., spre a accede la aceea de europeană „săgeată 
albastră”), iată că și-a dat, în ianuarie, obștescul sfârșit. Am 
trecut de curând, la Crasna, peste o cale ferată amarnic 
ruginită. Și ce de semnificații  poate purta o biată șină roasă 
de rugină! Mai întâi, se închide încă un capitol din istoria 
căilor ferate române. Inaugurată în octombrie 1890, linia 
Crasna-Huși era menită să lege capitala județului Fălciu de 
rețeaua CFR (tot ecartament îngust avea, pe atunci, și linia 
Bacău-Bicaz); cine mai știe că, odată și odată, trenulețul cu 
care a călătorit și Iorga, trecea Prutul și ajungea la Bucovăț, în 
Basarabia? Căutând gâștele sălbatice prin bălțile Prutului, am 
dat ici-colo de urmele unor presupuse diguri trasate aparent 
fără rost; de fapt, nici nu erau diguri, ci tronsoane erodate și 
năpădite de bălării ale terasamentului liniei înguste care 
trecea  râul unirii și  despărțeniei românilor. Mica locomotivă 
„de salon” era mânată peste Prut de mecanicul Giosanu, 
mutat disciplinar aici fiindcă, între Dolhasca și Fălticeni, 
deschisese vagoanele și eliberase țăranii răsculați arestați la 
1907. O stradă din Huși îi poartă numele; se mai știe, oare,  
de ce? Abia în 1937, linia se „normalizează”, fiind adusă la 
ecartamentul standard de 1435 mm. La insistențele lui  Ralea, 
se introduc vagoane directe Huși-București. Au circulat până 
târziu: în 1986, acceleratele 622 și 624 Iași-București încă mai 
atașau, la Crasna, vagoanele cu hușeni dornici s-ajungă în 
Capitală. Où sont les neiges d’antan? Construcția, în anii 
1974-1980, a zonei industriale hușene a necesitat ample 
lucrări de mărire a capacității stației; între altele, a fost 
dinamitat un deal pentru deschiderea de noi linii. Hușul avea, 
pe strada Republicii, și o Agenție de voiaj CFR. Peste 150 de 
ceferiști lucrau, într-o tură, în gară, la remiză, pe linii, în 
trenuri. Acum sunt 7, care, probabil, au și primit decizia de 
desfacere a contractului de muncă. Trenuri de marfă nu mai  
au de ce să circule peste dealul  Dobrina, iar călătorii preferă, 
normal, microbuzul. Și pentru că ne aflăm în România, să mai  
notăm faptul că, la un control inopinat, din cei 50 de pasageri 
ai trenului Huși-Crasna, 30 nu aveau bilete (nașul să 
trăiască!). Numai că și „nașii” au trebuit să-și schimbe total 
conduita: în ultima vreme, cică au ajuns să taie bilete aiurea, 
din banii lor, că altfel se suspendau trenurile pentru 
nerentabilitate și rămâneau, bieții, fără slujbă! Faptul că, la 
Crasna, trebuia mutată locomotiva în celălalt capăt al trenului, 
lungea binișor timpii de mers, așa că hușanul dus cu treburi la 
reședința de județ, Vaslui, prefera, logic, ori microbuzul, ori pe 
„ia-mă, nene!” Soluția salvatoare s-a crezut că o oferă garnitura 
tip „săgeată albastră”, cu post de conducere la ambele capete. 
Numai că prostia (scuze, dar altă rimă n-am găsit!) alcătuitorilor 
mersului trenurilor opreau automotorul la Crasna, călătorul 
urmând să aștepte un tren de legătură. Și în noul mers (unde 
capitolul Crasna-Huși a rămas... de ornament), graficul este 
stabilit tot pe dos: în loc să-i oferi hușeanului tren direct care   
să-l ducă dimineața la Județ (la nevoie și mai departe, la Iași), 
de unde să se întoarcă după-amiaza, trenurile sunt așezate 
exact invers: pleacă și sosesc doar după-amiaza, când, la 
Vaslui, totu-i închis, iar la Iași, policlinicile, spitalele, 
universitățile, băncile, lucrează cu publicul doar în prima parte a 
zilei. Sunt sigur că, preluată de particulari și gestionată cu cap, 
linia Crasna-Huși poate renaște. 

accent 

DE CRASNA‐HUȘI 
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ÎN REST,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost emisă, în sfârșit, Hotărârea Comisiei Superioare de 
Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor privind acuza de malpraxis 
în cazul decesului scriitorului Cezar Ivănescu. Moartea bizară a 
poetului s-a produs cu exact patru ani în urmă, după ce suferise, la 
o clinică particulară din Bacău, o ușoară și banală operație 
(hemoroizi). De ce au trebuit să treacă patru ani, greu de spus. Între 
timp, a murit și unul dintre petenți, fratele poetului, istoricul Dumitru 
Ivănescu; încă puțin și uitarea poate acoperi cu totul un episod de-a 
dreptul jenant pentru medicina românească a veacului XXI. Nu ne 
așteptam ca, în virtutea binecunoscutei solidarități a slujitorilor lui 
Esculap, să avem parte de o Hotărâre ne-partizană. Puteam cel 
mult să credem că, pritocită timp de patru ani, decizia ultimă a 
Colegiului Medicilor va fi suficient de abil întocmită – barem pentru a 
adormi suspiciunile, dacă nu a convinge până la capăt. N-a fost să 
fie nici măcar  așa: Hotărârea este ornată cu eschive, contraziceri și 
abdicări de la logică, asezonate cu pure invenții  de calibrul „Cezar 
Ivănescu obez”  (abia ieșise din greva foamei!) În esență, întrebarea 
esențială a rămas fără răspuns: a fost anestezia generală indicată 
în cazul respectivei intervenții, a constituit ea cauza hotărâtoare a 
decesului? Iată raportul patologilor de la IML privind starea 
decedatului: „cardiopatie și cardiomegalie marcată globală 
(hipertrofică și dilatativă), miocardioscleroză difuză disecantă, 
cicatrice întinsă de infarct miocardic la peretele anterior al 
ventriculului stâng, tuberculoză pulmonară fibronodulară,  stază 
pulmonară cronică, ateromatoză și ateroscleroză sistemică, focare 
de pielo-nefrită cronică, pancreatită cronică incipientă, colită 
cronică.”  Dacă investigațiile preliminare ar fi fost făcute cât de cât 
corect, s-ar fi impus de la sine abandonarea anesteziei generale în 
favoarea celei zonale. Și aici apare fractura logică majoră: medicii 
afirmă că poetul era destul de sănătos pentru anesteziere generală, 
tot medicii susțin că era suficient de bolnav ca să moară cu grăbire 
„din cauze naturale”! Colegiul Medicilor îl scoate total din cauză pe 
dr. Dahnovici, care, cităm, „nu a avut nici o implicare în 
administrarea anesteziei acestui pacient.” Corect: medicul în cauză 
l-a preluat pe Cezar după aducerea lui la Spitalul județean de la 
clinica particulară. Dar despre anestezistul cu adevărat implicat, cel 
din clinica privată, nu se pomenește nicăieri un cuvințel! Încă din 
faza primei anchete, unul  dintre referenți, Tincu Eugen, medic 
primar ATI, a concluzionat, cu delicatețe colegială în formulare, că 
„față de morbiditățile evidente evidențiate la examenul necroptic, 
anestezia regională ar fi prezentat un prognostic de risc mai mic.” 
Același punct de vedere, încă și mai răspicat formulat, apare și  în 
ancheta finală. De această dată îi aparține chirurgului-expert 
consultat oficial (nu i se dă numele), care contestă „alegerea 
anesteziei generale ca modalitate de anestezie la un pacient 
vârstnic, fumător cronic, cu multiple comorbidități neevaluate corect 
post-operator”. (Dar pre-operator vor fi fost? – n.n.) Opinia 
expertului  este imediat eliminată de Comisia Colegiului Medicilor: 
„Punctul  de vedere al expertului chirurg apreciază critic aspecte 
care nu sunt de competența sa, ci privesc elemente de resort 
anestezic”. Care va să zică,  un chirurg (expert!) n-are de unde să 
știe că anestezia generală nu se recomandă celor cu „morbidități 
multiple”! Tot asta a susținut și dr. Tincu, care-i  chiar anestezist! 
Ambele puncte de vedere (de ce s-or mai fi cerut?) sunt înlăturate 
dintr-un condei, spre a face loc concluziilor expertului ATI (tot fără 
nume): „Standardul examinărilor pre-anestezice a fost respectat”. 
Constatându-se, deci, că pacientul  este suficient... de sănătos (ca 
să moară a doua zi). Alt expert, cardiologul, constată: este vorba de 
„un pacient tarat, cu multiple suferințe de organ, dar ignorate”. 
Bolnavul, zicem noi, poate să le ignore, medicina, nu. De  altfel, 
întreaga poveste întinsă pe patru pagini,  doldora de amănunte și 
detalii, nu face altceva decât să susțină că halul în care se 
afla organismul lui Cezar ar fi dus inevitabil la exitus. 
Anestezia însă, o putea suporta! „Este greu de spus în ce 
măsură intervenția chirurgicală a precipitat decesul” – scrie în 
Hotărâre. Și dacă-i așa de greu... 

 Mircea Radu IACOBAN 

DOAR TĂCERE…

Nu sunt multe. Dar au miez. Şi miză. Livrate în momente 
bine alese,  aceste poveşti acţionează ca un drog. În campaniile 
(pre)electorale, de exemplu, forţa lor de manipulare se 
manifestă în toată... splendoarea. Cum se petrec lucrurile? 
Simplu. Diferite persoane, personalităţi şi personaje se 
perindă prin faţa cetăţeanului (la televizor, radio, presă 
scrisă, pieţe publice etc.), încercând să-l convingă ba de 
una, ba de alta. În cazul nostru, de eforturile de-a dreptul 
supraomeneşti, pe care le fac, zice-se, şefii administraţiei 
ieşene, pentru ca procesul de modernizare a Aeroportului să 
înceapă, naibii, odată. Dacă nu eşti atent, muşti momeala şi, 
în loc să te revolţi că bâlbâiala locală poate duce la 
închiderea Aeroportului (deja autorizat să mai funcţioneze 
doar şase luni), începi să plângi de mila celor responsabili 
cu rezolvarea problemei. 

Cum eu nu prea am lacrimi (la propriu), iar norocul mi-a 
surâs, aducându-mi sub ochi trei articole, publicate în presa 
locală, am reuşit să mă abţin şi să nu-mi etalez resursele 
(importante) de naivitate, de care dispun. Numitorul comun al 
acestor texte îl constituie faptul că, fiecare dintre ele, are înserate 
unul sau mai multe fragmente, luate din diverse declaraţii ale 
preşedintelui Consiliului Judeţean, Constantin Simirad. Prima 
este o promisiune legată de modernizarea Aeroportului „Voi 
propune în următoarea şedinţă un proiect de hotărâre prin 
care selecţia concesionarului să se facă prin dialog 
competitiv. Dacă scoatem la licitaţie cu strigare pentru 
suma de 180 de milioane de euro nu va veni nimeni” (O 
nouă piedică în realizarea unui aeroport modern – 
„Evenimentul”, 28 febr. 2012).  

În sfârşit, îţi zici, mai bine 
mai târziu decât niciodată. Doar 
că, exact peste o lună, lucrurile 
se schimbă. Aceluiaşi C. 
Simirad, concesionarea lucră-
rilor de modernizare i se pare 
improbabilă: „proiectul [de 
modernizare n.n.] îl va face 
Ministerul Transporturilor 
(...), iar lucrările vor fi 
finanţate de Consiliul județean.  
Dacă se va merge pe această soluţie, se va renunţa la 
concesionare” (Guvernul salvează Aeroportul – „Eveni-
mentul”, 28 mart. 2012). În 4 aprilie a.c., are loc o şedinţă a 
Consiliul Județean Iași, la care participă reprezentanţi ai 
Ministerului Transporturilor şi ai Autorităţii Aeronautice.  

Un cadru perfect pentru consilierii judeţeni, care s-au 
certat, ca de obicei, fără să ajungă la un rezultat. PDL şi C. 
Simirad au votat prelungirea actualei piste de 1.800 m, până la 
2.400 m, bazându-se şi pe un sprijin promis de la Guvern, iar 
PNL şi PSD n-au votat, întrucât ei vor construirea unei piste 
noi, de 3.000 m. În articolul care prezintă în detaliu şedinţa 
respectivă, întâlnim o nouă declaraţie a preşedintelui CJ: 
„Dacă putem rezolva problema Iaşului, de ce să ne opunem 
acestei ocazii? Premierul este ieşean şi doreşte să ne ajute. 
Nu vă pot spune mai multe” (Pistă de 2.400 m acum sau de 
3.000 m în mandatul care vine: cine are dreptate? – „Ziarul de 
Iaşi”, 5 apr. 2012). 

Hopaaa! Aici trebuie să deschidem o paranteză. Dar, de ce, 
domnule preşedinte,  nu ne puteţi spune mai multe? Bănuiesc 
că, dacă aţi face-o, aţi avea numai de câştigat. Printre cele 
nespuse, s-ar putea afla argumente convingătoare, atât pentru 
opoziţie, cât şi pentru noi, prostimea. Altminteri, rămânem cu 
păreri strâmbe, cum că nu s-a dorit, niciodată, cu adevărat, 
concesionarea acestui obiectiv. Chiar credeţi că, prin cârpirea 
pistei, aţi rezolva problemele acute ale Aeroportului? Ar fi 
interesant să ştim cum vă simţiţi, atunci  când ne comparăm cu 
alte aerogări: Timişoara, pistă cu o lungime de 3.500 m., 
Constanţa – 3.500, Otopeni – 3.500, Băneasa – 3.200, Sibiu – 
2.630, Cluj-Napoca – 2100,  dar şi cu lucrări demarate la o 
nouă pistă, de cca. 3.500. Închidem paranteza. Şi uite-aşa, cele 
trei fragmenţele mi-au produs un declic în  memorie, care mi-a 
transmis tranşant: nu e pentru prima dată când autorităţile 
vorbesc despre necesitatea concesionării Aeroportului şi ajung, 
invariabil,  la acelaşi rezultat: investitorii se retrag. Nimeni însă 
nu ne-a explicat şi de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că nu 
vorbim aici doar de investitori dubioşi, proprietari ai unor firme 
de apartament etc. etc. Or mai fi şi din ăştia, nu zic. Obligaţia 
noastră este să discutăm şi să analizăm cu maximă seriozitate 
fiecare ofertă. Chiar dacă ea, oferta, nu este favorabilă decât 
interesului public. O trecere sumară în revistă a investitorilor, 
care ne-au curtat de-a lungul timpului, ar putea fi edificatoare în 
multe privinţe. Să luăm, de pildă, investitorii americani: în anul 
2002, preşedintele Consiliului Judeţean, Lucian Flaişer, a primit 
vizita reprezentanţilor Departamentului de Comerţ al Statelor 
Unite. Atunci a propus concesionarea unor activităţi ale 
Aeroportului ieşean. Această propunere se regăseşte şi în ziarul 
„Bursa” (19 sept. 2002), p. 4. În anul următor, ziarul 
„Adevărul” titrează: „Câteva concerne americane – dispuse să 
modernizeze Aeroportul Civil Iaşi” (14 mart. 2003, p. 14). Din 
economie de spaţiu, voi mai prezenta doar câteva titluri 
edificatoare, fără alte comentarii: Viitorul aeroportului, în 
mâinile americanilor: [vizita la Iaşi a unei delegaţii a ambasadei 
S.U.A. la Bucureşti] („Evenimentul”, 23 mart. 2005, p. 5);  

povestea poveștilor 

AEROPORTULUI 

Americanii sprijină dezvoltarea Aeroportului Internaţional [Iaşi] 
(„Bursa”, 24 mart. 2005, p. 12); Au venit americanii la 
Aeroport: [vizită la Iaşi a unor experţi de la „Jetexpert 
Aerospace LLC„] („Ziarul de Iaşi”, 1 nov. 2006, p. 2A);  
Guvernul S.U.A. vrea să concesioneze Aeroportul Iaşi 
(„Evenimentul”, 20 mai 2011, p. 7). Nici nemţii nu se lasă mai 
prejos: „La aeroport a aterizat un proiect german de 
modernizare”: [proiectul cuprinde  construirea unei piste elastice 
de 3.000 m, extinderea căilor de rulare, modernizarea aerogării]  
(„Ziua de Iaşi”, 4 nov. 2008, p. 5); „Compania [germană] 
„Kirchhoff” e interesată de modernizarea Aeroportului”: [vizita 
la Iaşi a unei delegaţii economice germane] („Flacăra Iaşului”, 4 
nov. 2008, p. 2); Aeroportul Iaşi, în atenţia ambasadorului 
Germaniei („24:ore”, 12 apr. 2011, p. 5).  Marea Britanie e şi ea 
prezentă: „Iaşul, la masa unei afaceri colosale între Marea 
Britanie şi România”: [finanţare externă pentru modernizarea 
aeroportului ieşean] („Ziarul de Iaşi”, 9 apr. 2004, p. 3A);  
„Britanicii ar putea finanţa investiţiile pentru dezvoltarea 
Aeroportului Iaşi”: [vizită la Iaşi a lui Andy Garth, secretarul pe 
probleme de economie al Ambasadei Marii Britanii] („Ziarul de 
Iaşi”, 19 apr. 2005, p. 5A). Portughezii sunt şi ei interesaţi: 
„Modernizarea Aeroportului ieşean ar putea fi realizată de o 
firmă portugheză”: [discuţii între Radu Prisăcaru, prefectul 
Iaşului, Lucian Flaişer, preşedintele Consiliului Judeţean şi un 
reprezentant al firmei „Monte Adriano” din Portugalia]. 
(„24:ore”, 4 iun. 2005, p. 2); „Şi portughezii sunt interesaţi de 
Aeroport” („Evenimentul”, 5 febr. 2009, p. 5). Austriecii 
încearcă să pătrundă:  „Aeroportul Internaţional Iaşi ar putea fi 
concesionat unei firme austriece”: [vizita reprezentantului firmei 
„Strabag AG”, în vederea concesionării Aeroportului 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internaţional Iaşi] („24:ore”, 19 mai 2011, p. 2); „Austriecii sunt 
interesaţi să concesioneze Aeroportul Iaşi” („Evenimentul”, 18 
mai 2011, p. 4).  Italienii se înscriu şi ei în luptă: „Şi italienii vor 
să investească la Aeroport”: [Reprezentanţii firmei „Cormio 
Engineering” S.R.L. au avut discuţii cu reprezentanţii Consiliului 
Judeţean] („Evenimentul”, 6 ian. 2009, p. 5);  „Oferta italienilor 
pentru Aeroport a fost ieri respinsă”: [şedinţa Consiliului 
Judeţean] („Ziarul de Iaşi”, 9 ian. 2009, p. 2A). 

Am putea continua mult şi bine. Mai sunt o mulţime de 
încercări din partea investitorilor străini de a pătrunde în 
această afacere. Iată alte exemple: Canada (firma NAI), 
Malta (Credinvest Internaţional), Grecia (Halkis Atete), 
China (China Harbour Engineering Company), Emiratele 
Arabe (Mayfair International Consultants) etc.  

Avem de-a face, deci, cu povestea poveştilor (despre 
Aeroport). De ce spun asta? Pentru că ea, această poveste, 
conţine şi miezul şi miza. Care e miezul şi care e miza? Nu 
ştiu. Cel mai probabil, se suprapun. La intervale bine 
calculate, se nasc una din alta şi salvează aparenţele. E o 
poveste care seamănă foarte bine cu o manea de succes. Un 
şlagăr, cu un text sfâşietor, gen „Of, viaţa mea!” – care ne 
vorbeşte despre intenţie şi neputinţă, despre minciună şi 
adevăr, despre făţărnicie şi moralitate. „Aeroportul – proba 
de moralitate a administraţiei judeţene” – titra cândva un 
ziar local („Independentul”, 11 sept. 2000, p. 4). Oare de cât 
timp o fi nevoie, pentru a putea trece această probă? 

E posibil ca răspunsul la această întrebare să-l putem afla 
după data de 10 iunie 2012. Abia atunci va dispăre orice 
suspiciune că proiectul privind modernizarea pistei Aeroportului, 
cerut de premierul Ungureanu, ar putea fi folosit electoral. 
Consilierii judeţeni, atât  ai puterii, cât şi ai opoziţiei, şi-au dat 
mână cu mână şi vot cu vot (şedinţa CJ din 11 aprilie a.c.), într-o 
înduioşătoare unanimitate, dar au pus această condiţie: deciziile 
finale, după alegeri! Să sperăm că merită aşteptarea şi că nu e 
vorba despre o nouă amânare, din şirul celor cu care ne-au 
obişnuit aleşii, în ultimii douăzeci de ani. 

 

Angela TRAIAN 

accent 



cronica veche 4 

 
  

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Invidia, frustrarea, ura împotriva realizării sau doar diferitului 
sunt mobiluri ale declanşării ostilităţii. Dar unii s-au rafinat, 
adesea agresorii experimentaţi recurg la diferite strategii pentru   
a-și masca actul: îl îmbracă în haina unui ideal, al dorinţei morale 
de a restabili dreptatea, al patriotismului etc.  

Caut în cărţi de psihosociologie și găsesc că, dacă vrem să 
studiem violența, trebuie să căutăm, mai întâi, filonul agresiv al 
omului, adică comportamentul care este efectuat cu intenţia de a  
face rău altei persoane, de a răni sau distruge un obiect. Uneori e 
un act ostil, izvorât din  furie, care poate degenera, alteori există 
intenţia de a distruge, un scop, și o pregătire prealabilă, 
premeditare. Dar întâlnim adesea și agresiunea simbolică (bârfa, 
distrugerea unei reputaţii, care au valoare emoţională pentru altul) 
care are aceleaşi  motivaţii, înlăturarea cuiva care poate stopa sau 
încetini satisfacerea unei dorinţe. Agresiunea simbolică răneşte 
doar psihologic, dar efectul poate fi devastator: marginalizare, 
reducerea valorii sociale a celuilalt, respingere. Agresiunea 
instrumentală  poate părea inofensivă sau gratuită, dar ea serveşte 
unora pentru a-și atinge scopul și adesea nimic nu-i opreşte. Este 
mai imorală decât cea izvorând dintr-o furie oarbă. Să ne gândim 
la anii obsedantului deceniu: câţi au fost înlăturaţi de la rosturile 
lor, distrugându-li-se cariera sau viaţa, datorită unor „delaţiuni 
instrumentale”? Nu e vorba aici de agresiunea instinctuală, 
înnăscută, biologică, fiziologico-genetică, ci de agresiunea 
planificată, rod al unei frustrări culturale sau profesionale, al 
dorinţei de ascensiune pe alte căi decât cele acceptate social: 
munca, perseverenţa, cinstea. 

Ne lovim mereu de cuvântul „frustraţie”. El desemnează un 
răspuns emoţional la o opoziţie, o obstrucţie; la o rezistență care 
vine din afară sau din interior, faţă de voinţa individului. Este 
legată de decepţia și mânia de a nu putea atinge o dorinţă. 
Individul nu poate lupta pe căile admise contra unui handicap 
(intelectual, emoţional, social) și transferă eşecul său celor din jur, 
celor care se interferează cu scopurile  proprii, găsindu-i vinovaţi 
de insuccesele sale. O nevoie instinctivă nesatisfăcută declanşează 
imediat conflict emoţional, dezechilibru. Combinat cu frica de 
eşec, acesta naşte disonanța și, implicit, nevoia de reechilibrare. 
De regulă, frustrarea este atribuită cauzelor externe, mediului care 
barează accesul la resurse,  fiind adesea personalizată de cei care 
au reuşit. O persoană bine îmbrăcată, respirând prosperitate, un 
succes social  și/sau intelectual este un „obiect” perfect care să 
trezească o stare de frustraţie. 

Legătura dintre frustraţie și agresiune este studiată de mult 
timp. Dollard (1939) a găsit că o stare de frustraţie poate trezi 
răspuns imediat și explicit, dar se poate și sedimenta, acumula, 
deplasa în timp, născând planuri, strategii de revanşă. Să ne 
gândim la un fenomen social ca migraţia spre ţările dezvoltate. 
Cumulate, fenomenele negative determinate de concurența noilor 
veniţi pot declanşa, la un moment dat, în rândurile populaţiei din 
aceste ţări, proteste, agresiuni, intimidări. Agresiunea se îndreaptă, 
totdeauna, contra sursei de frustraţie. Teorii mai noi indică însă 
frustraţia ca o condiţie necesară, dar nu suficientă. Un agent 
frustrant imediat poate cataliza handicapuri sociale mai vechi,  
cumulate, determinate de contextul social-cultural, cum ar fi 
bararea accesului la educaţie (nu importă cauzele). 

Important e că teoreticienii găsesc o legătură cauzală între 
agresivitate și violenţă. Cumulul de frustrări și instaurarea unei 
stări de nemulţumire agresivă (manifestată prin limbaj, gesturi 
cotidiene de atac la integritatea altuia sau a autorităţii etc.) are ca 
efect, până la urmă, o acumulare progresivă care se organizează 
într-o atitudine activă de împotrivire la ordinea existentă. Când 
această stare se sistematizează, ea naşte violenţa. Aceasta are 
desigur cauze economice, psiho-sociale, istorice, dar totdeauna 
articulate pe factori individuali sau grupali. Când societatea 
declară egalitatea oamenilor și ei constată că dorinţele lor nu 
sunt satisfăcute, când ei văd că promisiunile sunt iluzorii, că 
dorinţele mimetice nu pot fi satisfăcute, se caută vinovaţii. Iar 
aceştia sunt identificaţi în rândurile celor din jur care s-au 
adaptat mai bine la context. 

de la impoliteţe, 
incivilitate, insulte și injurii… 

 

Zilele acestea am primit o ştire care m-a bulversat: un coleg 
de vârsta mea, de la o Universitate din Mexic, pe care-l 
cunoaşteam bine, ne-am întâlnit de multe ori, la diferite reuniuni 
internaţionale, a fost atacat și omorât, în scop de jaf, de patru 
tineri, chiar la intrarea în universitate. Într-un portal difuzat în 
toată lumea și pe care l-am primit din mai multe surse se spune: 
„Impuissance, tristesse, colère, choc… notre maître et ami, 
enseignant et chercheur à l’Université autonome Metropolitaine 
Iztapalapa, a été tué alors qu’on tentait de le voler à l’entrée de 
l’université. Francisco Javier Uribe Patiño a consacré sa vie à 
l’étude de la société: psychologie sociale, violence et démocratie 
ont été ses principales aires d’investigation». Să te ocupi de 
violenţă și democraţie și să fii victima acestui flagel, ce destin. 
Îmi amintesc cum am dejunat, nu cu mulţi ani în urmă, la 
Paris,  împreună cu Serge Moscovici. Dintre noi trei, Javier era 
cel mai vioi, mai optimist,  mai încrezător că încă avem, la 
vârsta noastră, multe de spus. 

Am coordonat, cu ceva ani în urmă, împreună cu un coleg 
francez,  o carte despre violenţă (Gilles Ferréol, Adrian Neculau, 
Violenţa. Aspecte psihosociale, Polirom, 2003). În prefaţa acestui 
volum colectiv inventariam împrejurările în care s-a născut acest 
proiect: eram la Paris, mă întâlneam adesea cu colegul meu și-i 
împărtășeam îngrijorarea mea născută din violența cotidiană din 
Franţa. Televiziunile și ziarele franceze difuzau zilnic relatări 
despre acte de violență (în școli, pe stradă, în mijloace de 
transport), aveau loc dezbateri zilnice, cetăţenii cereau ajutorul 
statului. Toţi erau de acord că violența a devenit o stare de 
normalite. Participanţii invocau agresiunile fizice care se 
înmulţeau, apariţia rackeților, vandalizarea mijloacelor de 
transport, starea de insecuritate care avea ca efect absenteismul 
social, demotivarea totală, indisciplina, degradarea materială a 
instituţiilor și degradarea morală a societăţii, agresiunile din școli, 
între tineri. Între timp au venit masiv în Franţa, asta ştim cu toţii, 
cohorte de români și – printre cei ce învaţă sau lucrează cinstit – 
unii au adus cu ei potenţialul lor violent, agresivitatea lipsită de 
scrupule, fenomen ce a înspăimântat Europa. Ceea ce dovedeşte 
ca noi am devenit  exportatori de violenţă. Desigur, nu numai noi, 
mulţi din Est duc în Vest violenţă și o altoiesc pe filonul autohton 
din vechea Europă. Fără îndoială, peste tot în lume actele de 
violenţă se înmulţesc, au căpătat în amploare, s-au diversificat, 
provoacă stări colective de anxietate. De la impoliteţe, incivilitate, 
insulte și injurii, devastarea spaţiului public până la oprimare, 
tortură, criminalitate, terorism, genocid, avem o plajă bogată de 
acte care degradează planeta și viaţa oamenilor. 

Când ne gândim la violenţă avem tendinţa să ne raportăm la 
violenţa cotidiană, la agresiunile din jurul nostru, la ceea ce ne 
oferă zilnic media. Dar specialiştii care au studiat-o identifică 
două mari zone ale violenţei: 1) cea privată, uneori non-criminală 
(suicidul sau accidentele de automobil), alteori criminală, de la 
cea verbală și corporală (jafuri, loviri, răniri voluntare) la cea 
sexuală (violuri) și 2) cea colectivă, a cetăţenilor împotriva puterii, 
statului (grevele sau revoluţiile, terorismul) și a puterii împotriva 
cetăţenilor: violenţa instituţională, ca cea exercitată în deceniul 
cinci împotriva unei importante parţi a populaţiei din România 
(închisori, anchete, deportări) sau terorismul de stat, până la 
războaie. Ce bogăţie! 

Dacă încercăm să mergem la originile actelor de violenţă, ne 
putem întreba: ce resorturi împing pe unii să recurgă la injurii, 
furt, lovire, umilire, privare de bunuri sau libertate, asasinat? 
Să luăm cea mai puţin nocivă formă de agresivitate, umilirea 
altuia, a unui coleg care a realizat ceva ce-l distinge în grup 
sau a celui care stă în calea cuiva ce-și doreşte poziţia sa. În 
primul caz avem doar ostilitate izvorâtă din frustraţie, în al 
doilea agresivitatea e instrumentală, mijloc de eliminare a 
celuilalt de la împărţirea beneficiilor de sistem. 
 

Puțini văd factorul declanşator: politicienii care promit ceea ce 
ştiu că nu pot da, publicitatea deşănţată prin media care trezeşte 
dorinţe, frustrări, instinctul irepresibil de a poseda obiecte, de „a 
avea”. Educaţia, şcoala, găsite mereu răspunzătoare pentru 
incivilitate și violenţă, nu pot face nimic dacă societatea orientează 
oamenii în sens opus. Legi aspre împotriva publicităţii imorale și 
pârghii de sancţionare a politicienilor inconştienţi, cred eu, acestea 
sunt căile de stăvilire a şuvoiului violenţei în societatea noastră. 
 

Adrian NECULAU 
 

românii, un popor violent? 
 

Cum, în Săptămâna Patimilor vreţi să discutăm despre 
violenţă? E un moment potrivit, ziceţi, întrucât aminteşte de 
violenţele religioase şi politice din Imperiul Roman, a căror 
victimă a fost Isus Hristos. Aveţi dreptate, dacă discutăm despre 
violenţă în general, dar nu şi dacă ne referim la români.  

Popor de origine latină, românii nu au instinctul colectivist 
(gregar) al popoarelor germanice ori slave. Nemţilor şi ruşilor, 
dacă le cânţi un marş se încolonează imediat. Americanilor, dacă 
le intonezi un imn se grupează cu mâna pe inimă. La români, 
primează individualismul. Ei se descurcă prin manevre şi 
mişculaţii individuale, nu prin acţiuni colective, precum englezii 
în revoluţia contra absolutismului monarhic (1642-1648), 
americanii în războiul de independenţă contra colonialismului 
englez (1775-1783), francezii în revoluţia contra aristocraţiei 
feudale (1789-1794) sau ruşii în revoluţia bolşevică din1917. 

Nu! Românii ştiu că n-are rost să cheltuieşti milioane pentru 
război sau o  revoluţie. Mai bine îi foloseşti pentru mită! Nu cu 
pistolul şi cu bomba obţine românul ceea ce doreşte, ci „cu iaurt şi 
gogoşele”, pe vremea lui Alecsandri, „cu damigeana de zaibăr şi 
curcanul”, pe vremea lui Amza Pellea ori prin licitaţii „cu oferte 
secrete” pe vremea lui… Românii sunt oameni practici. Ei ştiu că 
„sula de aur zidul străpunge”. Uşor se face o mică perforare 
individuală, dar cât de greu dărâmi un zid! Optzeci de milioane de 
nemţi s-au străduit treizeci de ani ca să dărâme zidul Berlinului. 
Românii i-ar fi mituit pe paznici şi l-ar fi demontat piatră cu piatră, 
într-un an! Numai situaţiile excepţionale îi determină pe români să 
renunţe la individualism. Atunci îşi unesc mitele individuale într-o 
mită colectivă! Ban lângă ban se punea pentru a umple pungile 
tributului; butoiaş lângă butoiaş, pentru a stinge setea armatelor  
eliberatoare; concesiune lângă concesiune pentru … Nu spui 
pentru cine! Aflaţi în campania electorală! 

Tot nu v-am convins că românii nu sunt un popor violent? Au 
avut şi ei războaiele şi revoluţiile lor, ziceţi? Bineînţeles, 1821, 
1848, 1877 etc. Da, însă ele nu au izvorât din firea violentă a 
românilor. Românii nu recurg la violenţă decât atunci când îşi 
apără „sărăcia şi nevoile şi neamul!” Nu sunteţi mulţumiţi nici 
aşa? Ce fel de moldoveni sunteţi, dacă nu acceptaţi explicaţia 
eminesciană? Consideraţi că e prea restrânsă, că explică doar 
războaiele, dar nu şi revoluţiile? Atunci poate acceptaţi explicaţia 
oltenească. Cea conţinută în Imnul Tribal Oltenesc, dar care 
ilustrează de fapt mentalitatea caracteristică tuturor românilor: 
„Cin-se ia cu mine bine/ Îi dau haina de pe mine”, nu cu sensul de 
mită, ci de dar izvorât din generozitate. Dar, „Cin-se ia cu mine 
rău/ Să-l ferească Dumnezeu” etc. Hai, nu mă faceţi acum să vi-l 
amintesc şi pe Vlahuţă: „Când foamea ne va răscula/ Hristoşi să 
fiţi nu veţi scăpa/ Nici în mormânt!” E clar! Românul nu face 
revoluţie sau război pentru că e violent, ci pentru a restabili 
dreptatea divină. El acţionează ca instrument al justiţiei divine, 
care pedepseşte pe cel ce a încălcat dreptatea cerească. Pentru 
român, deasupra tuturor oamenilor, mari şi mici, bogaţi ori săraci, 
puternici ori slabi, stă Dumnezeu. Şi fiecare dintre ei are parte de 
grija şi mila Domnului. Românii şi ortodocşii în general nu au 
avut vreodată trufia de a crede că numai Dumnezeul lor este 
Dumnezeul adevărat. De aceea ei nu au ajuns să se înfrunte cu 
alţii pe acest teren, nu au dus războaie religioase pentru a-i sili 
pe alţii să le accepte credinţa. 

O ANCHETĂ  A REVISTEI „CRONICA VECHE” 
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Dar, mai presus de toate, trăim într-o lume în care violenţa 
este încă mai profitabilă (chiar în termeni pur economici) decât 
acceptarea argumentului valid. Mai ales atunci când concluziile 
argumentelor valide ne sunt defavorabile. Putem desluşi câteva 
tipuri fundamentale de violenţă: cea fizică (violenţa asupra 
trupului), cea psiho-epistemică (violenţa îndreptată asupra 
structurii profunde a eului) şi cea percepută ca o continuă 
ameninţare invizibilă (violenţa ce planează asupra fiinţei unui 
grup). În această ordine, formele de violenţă devin din ce în ce 
mai greu de sesizat, dar cu consecinţe din ce în ce mai nefaste 
asupra unei societăţi. Voi spune câte cuvinte despre fiecare tip. 
Violenţa fizică generează două straturi de suferinţă: suferinţa 
directă, cauzată de durere, şi o suferinţă, indirectă, de nuanţă 
metafizică, datorată încălcării statutului ontologic de fiinţă umană 
a victimei. Victima violenţei fizice este declasată, este trecută din 
zona fiinţelor spirituale, înţelegătoare, conştiente, în zona 
entităţilor de tip mecanic, a celor ce interacţionează cu mediul 
doar prin ciocniri. 

Durerea agresiunii, cea trupească, este dublată în acest caz de 
durerea datorată tratării victimei ca obiect neînsufleţit, ca obiect 
ce poate fi ajustat fizic sau chiar dezmembrat. Violenţa fizică 
denigrează victima, o supune unui gen de regres. Transformă 
omul într-un sac cu nisip. În plus, violenţa fizică este un fel de 
preludiu al crimei. Victima îşi urăşte agresorul şi pentru că 
intuieşte dorinţa acestuia de a o neantiza. O palmă dată cuiva 
conţine în germene dorinţa: „Dispari pentru totdeauna!”.  

Violenţa psiho-epistemică este cea care radiază convingerile 
proprii şi impune un mod de gândire sau un set de opinii străin, în 
lipsa oricărui argument. Este tipul de violenţă practicat în 
societăţile închise prin propagandă şi îndoctrinare. „Să aduci o 
persoană în starea de a nega o opinie fără nici un motiv e un prim 
pas către a o face incapabilă de a-şi ţese o ţesătură coerentă de 
opinie şi dorinţă. Aceasta o face iraţională într-un sens foarte 
precis: este incapabilă să ofere un motiv pentru opinia ei, care se 
potriveşte cu celelalte opinii ale ei. Ea devine iraţională nu în 
sensul că şi-a pierdut contactul cu realitatea, ci în sensul că nu 
mai poate raţiona – nu se mai poate justifica pe ea, ei înşişi. 
(Richard Rorty, Op. cit., p. 280). Dacă acceptăm că un Eu este o 
ţesătură logică de opinii şi dorinţe, lipsa de coerenţa internă duce 
la imposibilitatea de a mai fi un Eu, duce la o golire interioară, la 
o părăsire a Sinelui de către sine. Implicit, duce la scăderea 
capacităţii de a mai opune rezistenţă pentru că nu mai există un 
Eu separat, ca entitate distinctă, autonomă şi conştientă de 
sine, diferită de restul „eurilor”. Acesta este tipul de violenţă 
practicat de orice sistem în care ceea ce trebuie „gândit” este 
stabilit de un minister al adevărului. Oroarea acestui tip de 
violenţă este că îi transformă pe oameni în simple carcase 
plutitoare pe fluviul unui consens prefabricat. Un consens ce 
nu are nimic deliberativ în geneza sa, care anulează esenţa 
persoanei raţionale, spiritul evaluativ-critic.  

Violenţa ca o continuă ameninţare este un tip de violenţă 
cvasi-imaterială, care se întinde, ca un spectru al răului, peste 
membrii unui grup sau al unei societăţi din toate părţile, dar care 
nu poate fi zărită nicăieri în mediul imediat, nici măcar în 
propaganda oficială. Violenţa ca background firesc, normal, al 
lumii. Este tipul de violenţă care determină comportamente de 
prevenire şi apărare atât de sofisticate şi profunde, încât poate 
duce, în cele din urmă, la falsificarea vieţii indivizilor, chiar la 
falsificarea vieţii unei întregi societăţi (inclusiv a vieţii celor ce 
inspiră acest gen de comportamente). O violenţă care ne 
determină să înţelegem că anumite lucruri nu trebuie spuse, nu 
trebuie gândite, nu trebuie niciodată făcute. Un gen de violenţă 
care duce la uitarea normalităţii, care duce la desprinderea de 
realitate, o violenţă care ne face să credem că trăim în cea mai 
bună dintre lumile posibile, o violenţă a clivajului între ceea ce 
trăim şi ceea ce trebuie să spunem că trăim, a schizofreniei 
sociale. Este genul de violenţă care plutea, de pildă, în fiecare 
metru pătrat al atmosferei lumii comuniste. Este tipul de 
violenţă care a stricat minţi, a alterat corpul social al 
comunităţilor, a inversat valori, a falsificat o întreagă realitate 
transformând-o, în cele din urmă, într-un teatru de păpuşi. Un 
teatru în care păpuşarii se vedeau eroi ai istoriei. Efectele 
perverse ale acestui tip de violenţă sunt vizibile şi astăzi în 
opiniile celor ce regretă parfumul timpurilor comuniste. O 
violenţă ce determină refugiul în boală, realitatea 
halucinatorie a bolii devenind adevărata realitate.  

Orice semn de însănătoşire este luat drept ameninţare la 
adresa stabilităţii, chiar dacă stabilitatea de acest tip este boală. 
Moartea în care „trăieşte” o marionetă asigură un gen de linişte 
senină care va fi regretat mereu de cei care nu vor mai putea 
niciodată să-şi asume riscurile vieţii şi ale gândirii.  

Care sunt sursele violenţei? Într-o lucrare recentă – The 
Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined, 
Penguin, 2011 –, Steven Pinker identifica patru „îngeri ai 
binelui”, patru surse ale limitării sau eliminării comportamentului 
violent: empatia, autocontrolul, sentimentele morale şi raţiunea. 
Pe de altă parte, identifica cinci „demoni interiori ai omenirii”, 
demoni care se manifestă prin diverse tipuri de violenţă: violenţa 
instrumentală (sau de pradă), violenţa de dominaţie (alimentată 
de nevoia de autoritate, glorie, prestigiu), sadismul (plăcerea de a 
provoca durere altora), dorinţa de răzbunare (violenţa ca formă de 
plată), violenţa cauzată ideologic (folosirea răului pentru 
susţinerea şi justificarea unui aşa zis bine). Manifestările concrete 
ale violenţei ar fi rezultatul împletirii absenţei unor „îngeri ai 
binelui” cu prezenţa anumitor „demoni”.  

Cred că cele mai nocive absenţe sunt cele ale empatiei şi 
raţionalităţii. Fără empatie nu putem da statut de persoane umane 
celor din jurul nostru. Suntem în imposibilitate de a le percepe 
suferinţa, dorinţele, frământările, speranţele. Este principala 
invaliditate psihică ce face posibilă declasarea fiinţei umane şi 
plasarea ei în domeniul anorganicului. Absenţa raţionalităţii duce 
la un abandon al argumentării înţeleasă drept cale esenţială de 
rezolvare a problemelor şi conflictelor. Acest abandon este 
favorizat de faptul că exerciţiul argumentării cere timp şi nu 
conduce, cu siguranţă, la rezultatele dorite. Când aceste absenţe 
sunt „suplinite” de prezenţa anumitor demoni, precum nevoia de 
autoritate, plăcerea de a provoca durerea sau nevoia de a justifica 
anumite adevăruri absolute, violenţa capătă formele cele mai 
ascuţite, mai toxice şi mai distrugătoare. În esenţă, orice fel 
de violenţă este un gen de act distructiv. Din ce motive acest 
gen de acte distructive se perpetuează în lume? Pentru că 
violenţa este un mecanism simplist de conservare a propriei 
persoane şi unul de conturare a identităţii persoanele şi de 
grup. E un mod de a o lua pe scurtătură. Nu mai 
argumentezi, ci scoţi pistolul sau îţi trimiţi opozanţii la 
puşcărie. E un mod rudimentar de a rezolva probleme atunci 
când lipsesc soluţiile potrivite şi suprastructura morală.  

Cele trei forme de violenţă amintite ar trebui să evidenţieze o 
particularitate semnificativă a acestui fenomen: violenţa nu este 
practicată doar de brute şi ea nu se reduce la a da cuiva cu o bâtă 
în cap. Violenţa epistemică a fost şi este provocată mai ales de 
fiinţe ce trec drept intelectuali, pe când cea percepută drept o 
continuă ameninţare a fost şi este orchestrată de cei ce deţin 
puterea. Comportamentul violent nu are o legătură specială cu 
fiinţele primitive: el este prezent, fără discriminare, şi la fiinţele 
sofisticate, culte, învăţate, cu putere. Toţi cei care vor vedea în 
diminuarea sau în dispariţia aproapelui condiţia existenţei 
propriei fiinţe sau o condiţie de bază a afirmării identităţii 
propriei persoane vor hrăni prin faptele lor monştrii violenţei. 

                                                  Gerard STAN  
 

poliţia recomandă: 
 

Periodic sunt demarate acţiuni de informare şi prevenire la 
nivelul judeţului Iaşi prin poliţiştii de prevenire şi proximitate 
prin care sunt popularizate statistici cu privire la acest gen de 
fapte şi a cauzelor care stau la baza acestora. Prin acestea se 
doreşte întărirea ideii că un asemenea comportament nu are nicio 
scuză şi că aceste fapte trebuie sesizate în cel mai scurt timp de la 
producere prin Serviciul Unic de Apeluri Urgenţă 112. Totodată 
trebuie înţeles faptul că primul demers trebuie iniţiat de persoana 
care se află în această situaţie. Dacă toate persoanele care se află 
în această situaţie ar proceda în acest mod, atunci situaţia 
reclamaţiilor primite ar reflecta situaţia reală pentru acest 
fenomen. O dată cu informarea autorităţilor cu atribuţii în acest 
domeniu cu privire la situaţia în care se află persoana, aceasta 
poate fi informată cu privire la drepturile pe care legea i le oferă 
şi acţiunile pe care aceasta le poate întreprinde. 

 

Agent principal 
                                                  Alin GHERGHEL 

 

Toleranţa religioasă, şi nu numai, este caracteristica 
românilor, nu violenţa! Iar culmea acestei toleranţe o înregistrăm 
astăzi, când ei acceptă cu seninătate lecţiile de toleranţă 
propovăduite de… intoleranţi! De occidentalii care, după ce au 
umplut pieţele cu autodafeurile Inchiziţiei, după ce s-au măcelărit 
reciproc în războaiele dintre catolici şi hughenoţi (1562- 1598), 
catolici şi protestanţi (1546-1547), (1551-1555) etc., au înţeles în 
sfârşit beneficiile toleranţei şi, risum teneatis, în stilul lor specific 
ofensiv şi misionar, vin să ni le impună şi nouă, care am trăit 
întotdeauna în acest spirit.  

Nu, românii nu sunt un popor violent! Ce-aţi spus? Au 
dreptate cei care bolboroseau că „mămăliga nu explodează”? Fiţi 
înţelepţi, dragilor! Mămăliga nu exploda pentru că un vechi 
instinct îi spunea, ceea ce unii au descoperit abia după douăzeci 
de ani, că o mână străină frământa această mămăligă. Şi nu era în 
folosul mămăligii să explodeze. Manifestându-se individualismul 
specific românilor şi cu ajutorul „turiştilor violenţei”, a explodat 
până la urmă. Ţineţi seama şi de faptul că era atât de tentant să te 
laşi mituit de Europa, după ce timp de secole ai mituit. Ne-am 
lăsat cu toţii captivaţi de mita europeană: Libertatea şi Ajutoarele 
materiale ce veneau după „turiştii violenţei”. Praf în ochi, ca să 
nu descifrăm acţiunea „turiştilor”. Ce-am făcut cu Libertatea? 
Fiecare după firea lui. Unii au ales Libertatea de a acapara, alţii 
Libertatea de a regreta, cei mai mulţi Libertatea de a da din gură. 
Eu am fost materialist. M-am căpătuit cu câteva cutii de Spee. 
Detergent. Aveam ceva păcate de curăţat! 

Traian D. LAZĂR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

violenţa ca parfum  
al neantului 

 

Nu cred că spunem ceva realmente important despre oameni 
prin propoziţii de genul „Omul este o fiinţă raţională” sau „Omul 
este o fiinţă violentă prin natura sa”. Căutarea de esenţe 
metafizice, mai ales atunci când e vorba despre om, mi se pare o 
afacere extrem de neprofitabilă. Oamenii sunt complexe de 
dorinţe, opinii şi comportamente extrem de eterogene, care devin 
invizibile de la înălţimea esenţelor metafizice. Investigaţi 
metafizic, indivizii umani devin entităţi inscrutabile, opace şi, în 
consecinţă, neinteresante. Richard Rorty avea dreptate spunând 
că ceea ce este comun oamenilor nu este vreo esenţă de natură 
metafizică, cât mai ales o înzestrare biologică ce ne face pe toţi la 
fel de vulnerabili şi fragili în faţa suferinţei. „Căci tot ce 
împărtăşim cu toate celelalte fiinţe umane e acelaşi lucru pe care-
l împărtăşim cu toate celelalte animale – capacitatea de a simţi 
durerea”. (Richard Rorty, Contingenţă, ironie şi solidaritate, 
Editura All, Bucureşti, 1998, 279) Toţi oamenii au aceleaşi 
senzaţii atunci când li se zdrobesc degetele cu uşa sau când sunt 
călcaţi în picioare. Consecinţele pe care le are violenţa asupra 
noastră ne unesc mai mult decât exerciţiul raţiunii. Toţi oamenii 
simt la fel chinul, tortura, vătămarea trupului. Dar nu toţi văd o 
obligaţie în a-şi folosi raţiunea pentru a produce argumente valide 
în sprijinul opiniilor pe care le susţin; nu toţi sunt sensibili la 
argumente logic corecte sau la temeiuri epistemic suficiente.  

Violenţa este, de cele mai multe ori, drumul scurt pe 
care un individ sau un grup o poate lua pentru a-şi rezolva 
multe dintre problemele existenţiale: intrarea în posesia 
resurselor ce permit autoconservarea, găsirea unui partener 
sexual, soluţie de autoafirmare, identificarea unui mecanism 
pentru a-şi construi o identitate. Primitivismul acestui tip de 
mecanism decurge din aceea că el pune sistematic viaţa în 
pericol: atât a victimelor violenței, cât şi a celor care pun în 
mişcare un asemenea mecanism. În cazul fiinţelor ce nu 
posedă capacitatea de argumentare şi evaluare critică, a 
necuvântătoarelor, mecanismele violente sunt esenţiale în 
rezolvarea problemelor de care se ciocnesc. Dar, aşa cum 
sublinia cândva Karl Popper, aceste fiinţe nu au încotro, nu 
au alternativă. Şi oamenii pot să-şi rezolve problemele de 
viaţă folosind bâta sau doar ameninţarea ei, dar ei au tot 
timpul o alternativă. Oamenii au posibilitatea de a găsi în 
orice situaţie soluţii bazate pe argumente. Doar că nu 
totdeauna această simplă posibilitate este suficientă 
pentru eliminarea violenţei. Lipseşte încă o cultură în 
care să fie recunoscută supremaţia argumentului ca 
mijloc de tranşare a conflictelor.  

 
J.W. Goethe: Ura este ceva special – vei 

vedea că este cea mai puternică și violentă acolo 
unde este gradul de cultură cel mai scăzut. 

 
Mahatma Gandhi: Resping ideea de violență, 

pentru că binele obținut prin mijlocirea acesteia 
nu este de durată, în schimb, răul provocat de 
violență este de durată. 

 
 

Isaac Asimov: Violenţa este ultimul refugiu al 
incompetenţei. 

Anchetă realizată de Virginia BURDUJA 
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1. Ca  mulţi alţii, sunt tot mai bântuit de coşmarul unor posibile 
similitudini de efecte sociale ale actului istoric, cu referire în clar la 
perioada 1944-1947 şi cea imediat următoare lui decembrie 1989.  În 
prima, într-o Românie sub ocupaţie armată şi ideologică, bolşevicii 
autohtoni, clonaţi la Moscova, se constituiau într-o pseudo-elită 
ideologică, cu preţul sprijinului total acordat ocupanţilor la spolierea 
resurselor economice ale ţării, la transformarea statului într-o republică 
sovietică din exterior. Convenţia roşie prevedea, conform modelului 
impus, diminuarea până la anulare a suveranităţii, a sentimentului 
naţional, a demnităţii, imnul U.R.S.S. devenind banda sonoră de 
consfinţire a îngenunchierii. Iar deasupra careurilor  şcolare icoana 
Mântuitorului era înlocuită de tabloul tătucii Stalin şi de portretele 
membrilor C.C. al P.M.R. în spatele cărora se ridicau, nevăzute de 
mulţime, eşafodurile de execuţie ale „duşmanilor poporului”, luptători 
pentru integritatea teritorială, suveranitate – elita intelectuală, ierarhii 
duhului creştin al sufletului românesc, constructorii de valori autohtone. 
Avea să urmeze o jumătate de veac de frustrări, de singurătăţi 
nearmonizate dar tot mai clarificat însumate unei obligatorii, necesare 
restaurări politice a ţării. Bolşevismul, ca parte dură a comunismului, se 
lăsa absorbit de mareele de camuflaj ale perestroikăi, noua piele subţiind 
fotogenia tovalului activismului politic fără a se dispensa însă de 
tribulaţiile sistemului totalitarist. Ceauşescu s-a încăpăţânat să refuze 
noua alternativă, trusa de machiaj propusă de Gorbaciov şi, conform 
scenariului, clonele politice cu profunde antecedente biografice   marxist-
leniniste, bolşevice, dar declarat nepartizane totalitarismului, urcă pe valul 
revoluţiei în lojele şi la balconul noii puteri „democratice”. Precaritatea 
strategiilor induce un galop de experimente din care, pe fondul 
desmembrării industriilor în suferinţă, neconcurenţiale, societatea este 
înghesuită la o nouă linie de start către un final nedeterminat suficient. 
Între obligaţiile scrise pe genunchi către noii garanţi – grupurile de putere, 
finanţele mondiale, se pare că se află şi autoimpunerea obligaţiei de a 
păstra sigilate dosarele martirilor din 1946, „cazul” Mitropolit Visarion Puiu 
mărturisind vinovăţiile multora dintre cei care îşi arogă titulatura de lideri 
politici ai acestui timp. „Procesul comunismului” devine o butaforie 
conjuncturală, un scenariu în care, sub masca „eroilor justiţiari”, 
descifrezi trăsăturile „clonelor” restructurate ale acelui timp ori 
„şcolarizaţii perioadei”, mancurţii zâmbitori între trucuri şi trucaje. 
Puterea îşi refuză memoria!  

2. De ce trebuia să fie condamnat un înalt prelat român la moarte?  
De ce s-au acceptat ca probe zvonurile, ştirile măsluite? De ce recursul 
mitropolitului a fost destinat arhivelor şi nu Înaltei Curţi de Justiţie? De ce 
Alexandru Florian, doctor în filosofie şi ştiinţe politice, director executiv la 
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „E. 
Wiesel” îşi adjudecă atributele istoricului, declarând vinovăţia „dovedită” 
de Tribunalul din ’46 a vlădicăi Visarion, fără să ţină seama de mărturiile, 
documentele, cercetările, literatura tot mai bogată, mai substanţială care 
dovedesc nevinovăţia ierarhului, sperjurul diseminat şi după 65 de ani de 
la grotescul scenariu juridic bolşevic? De ce Visarion Puiu, ierarh şi 
cărturar luminat al timpului său, mereu în dialog ecumenic cu celelalte 
biserici şi culte, sprijinitor dovedit al acestora, este suprapus, imaginativ şi 
păgubos, din lipsa totală de profesionalism al unui redactor de la TVR 
peste holocaust, spaţiu în care, conform unei decizii guvernamentale, 
orice dialog este interzis?  

De ce Marele Rabin al Parisului trebuie să intervină pentru a-l 
convinge pe mitropolit că întoarcerea în România este un accept al 
sinuciderii ajutate? 

Câte întrebări, atâtea noi răspunsuri şi tot atâtea noi posibile 
episoade din această cuvenită restituire în adevăr a vieţii şi lucrării lui 
Visarion Puiu. 

Într-un dialog cu marele jurist Tudor Popescu (prin intermediul 
doamnei prof. dr. Genoveva Vrabie) acesta mărturisea că, imediat după 
august 1944, a fost solicitat să găsească soluţia juridică de menţinere a 
B.O.R., existând cererea expresă a lui Stalin de desfiinţare a proprietăţilor 
bisericeşti şi, în sine, de subordonare totală a acesteia, de instrumentare 
până la desăvârşirea, în final, a doritei ateizări generalizate. 

Marele jurist a dat soluţia (utilizând regula „precedentului” 
internaţional) salvând, în primă instanţă, fiinţa multiseculară a instituţiei de 
credinţă. Şi mă întreb, vocalizând tăcerea documentelor (rar şi trunchiat 
publicate): Nu cumva, totuşi, scrisoarea adresată de Mitropolitul 
Bucovinei, Visarion Puiu, a ajuns sub ochii lui Stalin?  

 

PLUTONUL DE EXECUŢIE AL UITĂRII 

Şi cităm, secvenţial, din epistola trimisă/publicată la 14 septembrie 
1939: „Şi într-adevăr, ceea ce constată în chipul cel mai senin şi obiectiv 
toate popoarele civilizate ale lumii, vreme de 20 de ani (...) e raportul 
exagerat de aspru dintre alcătuitorii conducerii actuale a noului stat 
sovietic şi credinţa religioasă a poporului rus şi chiar a celorlalte popoare 
din cuprinsul lor care, departe de a urmări o reorganizare religioasă, 
prezintă pur şi simplu năpăstuire încă inexplicabilă şi nejustificabilă întâi 
de toate faţă de principiul libertăţilor enunţate de revoluţie şi tot aşa sub 
raportul tuturor consideraţiunilor politice de stat, îndeosebi pentru un 
popor cum e cel rusesc, cu profunde înclinări religioase”. 

Filipicele şi anatemele anti-bolşevice ale  „călugărului ostaş” se 
amplifică, devin tot mai necruţătoare pe parcursul perioadei de lucrare 
sobornicească în Transnistria, rănile din sufletul populaţiei fiind mai 
adânci decât înseşi ororile inerente unui război. Restaurarea de duh 
pentru credincioşii ortodocşi ca şi pentru catolici, evrei, mahomedani – 
aceasta este (cum au recunoscut atunci şi mai târziu reprezentanţii 
bisericii ruse, personalităţi ale lumii iudaice) prioritatea activităţii „de front” 
spiritual a Şefului Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ierarh şi om „Drept” între naţiunile frământate de război şi confruntări 

de sistem, de ideologii, Visarion Puiu nu merită doar o „reparaţie” juridică, 
ci ridicarea la tronurile cereşti ca sfânt al neamului românesc, ca lumină 
călăuzitoare în deriva acestui timp. Aceasta este dimensiunea 
preocupărilor temeinic începute acum 16 ani de către colonel (r) Dumitru 
Stavarache – iniţiatorul de program al Asociaţiei „Visarion Puiu”, a căutării 
şi punerii în valoare de documente doveditoare nu doar ale nevinovăţiei 
penale a vlădicăi Visarion, ci a existenţei sale peste măsura obişnuitului. 
Istoricii, arhiviştii, prelaţii care se dedică recuperării faptelor de viaţă şi 
acţiune ale Martirului  Visarion Puiu (între care Pr. Ioan Ivan, Pr. Eugen 
Drăgoi, Pr. Mihai Mocanu, Mitropolit Antonie Plămădeală, Elena 
Istrăţecu, Nicolae Videnie, Adrian Nicolae Petcu, pr. Aurel Florin 
Ţuscanu, Şerban Alexianu, Arhim. Mihail Daniliuc, Ion Negoiescu, Vasile 
Stancu, pr. Dumitru Valenciuc, Florian Bichir, pr. Maxim Melinti, Mons. pr. 
prof. dr. Anton Despinescu ş.a.) devin mărturisitorii adevărurilor cum, 
pe contra-sens, există compilatori secvenţiali de documente care, din 
nepricepere sau din interes meschin, orgolii indegirabile sau aserviri 
ciudate, uită obligaţia istoricului, atât de clar subliniată şi în textele 
evanghelice: „Căci oricine face fapte rele urăşte lumina şi nu vine la 
lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul, 
vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute de 
Dumnezeu” (In. 3, 20-21). 

3. Cu ce măsură poţi determina altitudinea de duh, de trăire 
profundă? Înaltul şi adâncul trăirii unui ierarh martir? Cu ce ochi priveşti şi 
ce buze ar putea rosti adevărurile sale? Simplităţii i se cuvine simplitatea 
mărturisirilor. Parabola. Nici o clipă obedient împrejurărilor sau oamenilor 
aşezaţi pe treptele puterii (politicieni, suverani), vlădica Visarion, mereu 
convins că menirea sa aparţine menţinerii oamenilor în dialog, prin 
rugăciune şi mărturisire curată la Dumnezeu, „a supărat” purtători de 
nume/funcţii de temut, între care Carol al II-lea căruia, cu preţul unei 
iminente şi abuzive „demisionări”, nu i-a admis concubinajul sau 
însuşirea posesiunilor monahale. Acelaşi mare prelat, depăşind 
închistările, un anume „feudalism” în relaţionarea cu alte culte, se 
dovedeşte ataşat valorilor ecumenice, pacea întru credinţă asigurând 
temeiul păcii între oameni. 

Şi-i scrie, în 1950, Patriarhului Alexei al Moscovei: «Fără o sinceră şi 
fraternă colaborare cu Biserica de la Roma, cu cea anglicană şi cu 
celelalte religii principale, acţiunea Moscovei este considerată doar o 
acţiune politică, ipocrită, izolată şi zadarnică, deci inoperantă. Lumea 
priveşte cu teroare şi compasiune suferinţele pe care regimul politic de la 
Moscova le impune, fără motive şi fără a fi provocaţi, clerului şi instituţiilor 
din Roma, din diverse țări, şi admiră resemnarea cu care aceasta le 
suportă, fără a contraataca nici prin intermediul presei nici în alt mod ci 
doar prin rugăciuni pentru ca cei din Moscova să fie iluminaţi şi pentru ca 
toţi să se reîntoarcă la drumul cel bun şi corect, ştiind că acestea vor 
trece ca şi persecuţiile lui Napoleon şi Hitler, deoarece Hristos şi Biserica 
Lui Sfânta vor dăinui în veci. 

 

Mitropolitul 
Visarion Puiu 

 (II) 
Eu sunt şi voi rămâne în cadrul Bisericii mele Ortodoxe, dar spun cu 

respect că Biserica din Roma prin superioritatea sa în organizare, prin 
multitudinea instituţiilor sale de cultură şi binefacere, prin misiunile sale 
de pe tot Globul, trebuie admirată şi luată ca şi exemplu, nu persecutată. 
Scopul tuturor bisericilor creştine trebuie să fie dorinţa Mântuitorului, 
aceea ca „toţi să fie una”». O astfel de personalitate, indiferent de efortul 
păgubos al unora de a o discredita, se ridică deasupra coteriilor, a 
intereselor unor personaje (Regele Mihai, Horia Sima şi staful legionar 
din emigraţie etc) în criză de identitate, singura politică a ierarhului fiind 
cea a respectului faţă de Ţară, o Românie  fără trupe de ocupaţie, fără 
bolşevism, fără sodomizarea elitei culturale, ştiinţifice a ţării printr-o 
ciudată lege a talionului, total contrară civilizaţiei secolului XX. 

4. La 27 februarie 1947, aflat la Maguzzano, se înmânează 
Ambasadei române din Italia recursul vlădicăi Visarion la sentinţa 
pronunţată de „tribunalul poporului” din Bucureşti. Copia de pe 
întâmpinare şi recursul în sine (doc. C.N.S.A.S.) ne-au fost oferite cu 
bunăvoinţă de domnul colonel (r) Dumitru Stavarache, omul care, cu 
preţul unor sacrificii materiale importante, a mers pe urmele mitropolitului 
Visarion Puiu în Italia, Austria, Franţa, Germania, pentru a găsi în 
arhivele de profil mărturii şi dovezi. 

Bănuind efemeritatea unei rejudecări, recursul are încă 8 destinatari, 
motivat, între altele, şi de decizia ierarhului de a merge la Bucureşti, 
pentru proces. Ori o astfel de ofertă, extensie publică a demersului, crea 
o situaţie pentru care nici Petru Groza, nici juriştii şcolarizaţi în regim de 
urgenţă de N.K.V.D şi nici această sinistră maşinărie de neantizare a 
biografiilor neconvenabile comunismului sovietic şi autohton, nu erau 
pregătiţi. Absolvirea mitropolitului de acuzaţiile faptice, ştiut nefondate, ar 
fi obligat  la definirea statutului de “duşman de clasă” al mitropolitului, 
ceea ce, în dosarul de fond nu apărea. Şi, până la urmă, cine ar fi putut 
să reziste unui discurs anti-bolşevic rostit de un campion recunoscut al 
domeniului? Dar ce „tribunal” era cel încropit brechtian în 1946? 
Tribunalul Poporului, Completul II de judecată,  nu era altceva decât o 
formă legalizată a represiunii, sentinţele  acestuia neexercitând altceva, 
dincolo de aparenţe, decât servitutea lecturării sentinţelor politice deja 
pronunţate în instanţa bilingvă  a noii puteri. 

Visarion Puiu, ca Mire al Luminii, trebuie, obligatoriu trebuie 
despovărat de  strâmba şi nevolnica povară ce încă îi umbreşte, 
omeneşte vorbind, amintirea, charisma. 

Sentinţa nedreaptă din ’46 este, poate, ultima piedică ce trebuie 
trecută pe calea acestui mare ierarh român către cuvenita 
canonizare: o trecere nu doar în calendare, ci în galeria marilor 
modele ale spiritualităţii noastre. Pe acest parcurs, lectura „apărării” 
minuţios întocmite de Arhimandritul Mihail Daniliuc, Egumenul 
Schitului Vovidenia şi Custode al Casei Memoriale „Visarion Puiu” și 
Muzeului „Mihail Sadoveanu” este obligatorie. 

 
 

                                                       Aurel BRUMĂ 
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Personalitatea complexă şi în acelaşi timp contradictorie a 
lui Nicolae Titulescu a făcut obiectul a numeroase articole, 
studii sau volume. Majoritatea istoricilor români îl consideră pe 
Titulescu un diplomat de excepţie, probabil cel mai strălucit 
ministru de externe pe care România l-a avut vreodată. 
Incontestabila sa inteligenţă, cultura întinsă, harul oratoric, 
prestanţa şi spontaneitatea au fost atuurile sale principale. În 
acelaşi timp, însă, ca om avea ciudăţeniile sale, pe care unii 
contemporani nu au ezitat să le consemneze: peste măsură de 
dificil, excesiv de cheltuitor cu fondurile ministerului pe care îl 
conducea, cu anumite ieşiri necontrolate, adesea arogant... 

Strălucirea declaraţiilor sale publice era uneori umbrită de o 
anumită nerăbdare, de o pripeală a alegerii soluţiilor, pe care 
unii observatori ai vieţii politice le-au sancţionat cu o nebănuită 
duritate. Pe de altă parte, mitologizarea unui personaj istoric, 
chiar excepţional pe alocuri, transformă analiza istorică în 
hagiografie. Credem, aşadar, că o astfel de practică n-are nicio 
legătură cu adevărul şi, de aceea, prezentarea concepţiei 
diplomatico-politice a lui Nicolae Titulescu, în primul rând faţă 
de relaţiile româno-sovietice, trebuie făcută cu o răceală clinică. 

Încă din anul 1924, referindu-se la relaţiile României cu 
Rusia, Nicolae Titulescu susţinea că prietenia seculară dintre 
cele două ţări trebuie să se menţină şi în continuare, 
identificând acest obiectiv cu o profesiune de credinţă a 
misiunii sale de diplomat.  

Incontestabil, spiritul umanist, tolerant, degajat din această 
convingere titulesciană, nu poate decât să onoreze, dacă, sub 
aspect istoric, referirea privind tradiţiile relaţiilor româno-ruse n-
ar fi oarecum forţată. Este adevărat că, din punct de vedere 
diplomatic, românii şi ruşii nu se aflaseră până atunci niciodată 
în stare de război. Este însă oarecum surprinzător cum un 
intelectual erudit şi informat precum Nicolae Titulescu făcea 
abstracţie de o multitudine de fapte istorice care demonstrau cât 
de nefastă fusese vecinătatea românilor cu marea putere 
răsăriteană. Ce-i drept, pragmatismul diplomaţiei şi nevoia 
stabilirii unei păci durabile pot fi argumente importante invocate 
în sprijinul declaraţiei lui Titulescu, cu atât mai mult cu cât ar fi 
fost absurd ca România să menţină o stare de ostilitate perpetuă 
la graniţele sale cu Rusia. 

Titulescu a părut însă unora excesiv de optimist şi prea sigur 
pe reala amiciţie dintre România şi Rusia, în condiţiile în care 
duplicitatea şi imprevizibilitatea diplomaţiei moscovite nu mai 
constituiau de mult un secret. Ar fi trebuit, poate, un plus de 
rezervă în afirmaţii şi în aprecieri, pe care însă structura 
pasională a diplomatului român nu o permitea...În vara anului 
1932, Nicolae Titulescu a preluat practic problematica legată de 
posibila semnare a unui pact de neagresiune dintre România şi 
URSS, ducând  mai multe negocieri la Paris şi Geneva. El dorea 
să identifice o formulă care să elimine din conţinutul său 
referirea la vreun eventual  litigiu existent între români şi 
sovietici, contribuind în acelaşi timp la întărirea securităţii 
frontierei de est a României. El considera că acea parte care 
recunoaşte că are un litigiu asupra unui teritoriu, în mod implicit 
recunoaşte şi obligaţia sa de a oferi o soluţie pentru rezolvarea 
litigiului respectiv, aceasta echivalând fie cu un arbitraj, fie cu 
un plebiscit- ambele inacceptabile din punctul de vedere al 
diplomaţiei româneşti. Chiar dacă URSS încerca să liniştească 
Bucureştii susţinând că admiterea unui litigiu teritorial între cele 
două părţi nu reprezenta o tragedie, acesta putând fi rezolvat, în 
timp, pe cale amiabilă, nu se putea avea încredere în cuvântul 
Moscovei, care ascundea aceeaşi duplicitate diplomatică 

 
 

 
 

În opinia lui Nicolae Titulescu, atâta timp cât diplomaţia 
sovietică s-ar fi exprimat în favoarea menţinerii păcii şi a 
echilibrului european, era absolut necesar ca URSS să fie atrasă în 
cadrul sistemului de securitate colectivă, al cărui pivot principal era 
reprezentat de către Franţa. De altfel, Titulescu, intelectual de 
formaţie franceză, a iubit efectiv Franţa, pe care o considera, într-un 
fel, cea de-a doua patrie a sa. 

Credinţa aproape mistică pe care Titulescu o nutrea în 
cristalizarea unui sistem european al securităţii colective care să 
includă şi URSS şi România, sistem capabil a se opune cu succes 
oricărei forme de virtuală agresiune, reprezenta în esenţă un aspect 
de o certă frumuseţe morală, însă latura idealistă a viziunii căpăta 
(incontestabil) pe alocuri, un anumit caracter utopic. Dintr-un 
anumit punct de vedere, Titulescu semăna cu preşedintele american 
Woodrow Wilson, care a încercat să transpună în practica 
diplomatică principiile unui  creştinism reînnoit, tipic 
presbiterianismului, a puritanismului de catedră.  Descifrând 
resorturile mai adânci ale acestei profesiuni de credinţă diplomatice, 
detectăm o predominanţă netă a elementului etic şi idealist, a 
teoretizării, în detrimentul pragmatismului, a compromisului 
conjunctural. Nici structura personalităţii titulesciene nu se arăta 
favorabilă unor astfel de atitudini, pe care, fără îndoială, le socotea 
nedemne, ignobile, meschine. Detectăm aici şi un gust secret pentru 
exterior, pentru un gen de reprezentativitate la scară macro, un 
anumit orgoliu punându-şi la rându-i pecetea în mod incontestabil. 

Punând mai presus de orice principiile legalităţii şi ale dreptului, 
modelul Titulescu a căpătat în timp, după 1919, o anumită tentă 
anacronică, de teoretizare în sine, rutinieră, excelentă ca 
intenţionalitate, însă discutabilă sub aspect practic. După 1919, acest 
gen de abordare a relaţiilor internaţionale nu-şi mai regăseşte 
valabilitatea, destituirea din 1936 a ministrului de externe al 
României reflectând şi acest aspect. Nicolae Titulescu a crezut 
continuu în organizarea păcii indivizibile, însă ceea ce corespundea 
până la un punct mentalităţii sfârşitului de secol XIX şi începutului 
secolului al XX-lea, a căpătat ulterior datele utopiei. Ca propunere 
teoretică, diplomaţia românească gândită de către Nicolae Titulescu 
reprezenta un experiment doctrinar strălucit, însă asemenea unui 
proiect-pilot insuficient experimentat a dat greş, anul 1940 fiind 
edificator în acest sens. 

România nu a mai observat cu aceeaşi atenţie pragmatică 
contextul european care se profila în cursul anilor 1920-1940. Nu    
s-a ţinut cont decât târziu de efectele ascensiunii Germaniei.  

Modelul titulescian a reunificat aceste planuri într-o unică linie 
de atitudine, care marca spectaculoase manifestări justiţiar-etice, 
proprii mai cu seamă diplomaţiei unei mari puteri. Nu omitem nici 
faptul că din punct de vedere militar, în ciuda unor acumulări de 
neocolit, România se prezenta mediocru. Însuşi regele Carol al    
II-lea o recunoştea şi se arăta mereu nemulţumit, atât de valoarea 
armamentului, cât şi de gradul de instrucţie, cu precădere al corpului 
superior ofiţeresc. Or, spre a folosi o expresie ceva mai plastică, 
diplomaţia titulesciană presupunea conceperea unei politici externe 
de amploare europeană, fără să aibă la bază un număr de tancuri la 
fel de „europene”. O astfel de politică ambiţioasă şi idealistă avea 
nevoie de o acoperire, de o forţă militară pe măsură. Fără a reduce 
vina tragediei anului 1940 la rezultatele politicii externe coordonate 
de Titulescu vreme de patru ani sau la exclusivul complot 
internaţional al totalitarismelor care s-au asociat, trebuie să 
observăm că într-o analiză istorică pertinentă este necesar să fie luaţi 
în consideraţie absolut toţi factorii existenţi, din intercondiţionările 
acestora rezultând situaţii ce pot fi interpretate ca având 
surprinzătoare semnificaţii. 

 

Cristian SANDACHE 

dintotdeauna: pericolul unui conflict armat imprevizibil rămânea 
o evidenţă, pe care doar cei foarte naivi, ori rău intenţionaţi nu   
l-ar fi sesizat. În noua sa calitate de şef al diplomaţiei româneşti, 
Titulescu a câştigat oarecare simpatii din partea omologilor săi 
sovietici- prilej de noi critici la adresa sa, în special din partea 
extremei-drepte româneşti. Sovieticii îl considerau un spirit 
modern şi constructiv, un partener de discuţii lipsit de prejudecăţi 
ideologice şi infinit mai flexibil (din punctul lor de vedere) decât 
antecesorii săi. Franţa – care încheiase în 1932 un tratat de 
neagresiune cu URSS – dorea la rândul ei ca şi aliatele sale 
(printre care şi România) să se „apropie” din punct de vedere 
politico-diplomatic de acest stat. Nicolae Titulescu avea 
convingerea (pentru unii- de neînţeles) că definiţia agresiunii va 
echivala cu un adevărat panaceu diplomatic, în sensul că ideea de 
pace va decurge aproape firesc şi va determina asigurarea 
efectivă a liniştii şi echilibrului european. Adversarii săi i-au 
reproşat faptul că s-a lăsat sedus de sofismele subtilităţilor juridice 
în dauna realismului, a pragmatismului şi, nu în ultimul rând, că ar 
fi ignorat cu desăvârşire antecedentele istoriei, în special în ceea ce 
privea relaţiile româno-ruse. Şeful diplomaţiei româneşti considera 
că principalul pericol la adresa păcii europene l-ar fi reprezentat 
naţional-socialismul, care, odată ajuns la putere în Germania, ar fi 
accelerat latura revizionistă a politicii externe a acestei ţări. 

    CCRROONNIICCAA  ●●  PPOORRTTRREETTEE  

Din mulţimea de oameni pe care mi-a fost 
dat a-i întâlni în timpul recluziunii mele 
politice, profesorul Vasile Moisescu se 
detaşează net prin curajul de a-şi afirma 
opiniile, într-un domeniu greu de cuprins şi 
anevoie controlabil.  

L-am întâlnit prima dată la Gherla, într-o 
celulă suprapopulată, la începutul anilor ’60, 
pe când acea închisoare „tereziană”, de tristă 
faimă, găzduia prizonieri de conştiinţă 
policromi şi se afla în etapa când încerca să 
împace, pe cât posibil, tactica terorii cu 
nevoia de a câştiga adeziuni la politica 
regimului „democrat-popular”, cum se numea 
încă formula impusă după abolirea monarhiei 
şi înainte ca România să devină „socialistă”. 

Fusesem adus la Gherla, împreună cu alţii, 
mai ales din lagărele de muncă din zona Brăilei 
(Salcia, Stoeneşti, Strâmba, Giurgeni etc.), am 
trecut prin mai multe celule şi m-am trezit 
deodată, după o nouă „pritoceală”, într-o 
încăpere mai mică, se poate spune minusculă, 
destinată unui „locatar”, însă care număra deja 
opt şi trebuia să mă înghită şi pe mine. Mi s-a 
făcut loc la ultimul nivel, al patrulea, primit 
cu bunăvoinţă de un om trecut de 

UN HOMO RELIGIOSUS ERUDIT ŞI PERSUASIV 
jumătatea vieţii, dar extrem de vioi şi de 
amabil, Vasile Moisescu. Numele îmi era 
cunoscut din literatura de specialitate, îi 
citisem chiar nişte „cărţulii” pe teme de 
piramidologie, simbolistică religioasă ş.a., iar 
discuţiile cu distinsul teolog Gheorghe 
Chiriac (îndeosebi despre filonul guenonist 
din filosofie) şi cele cu indianistul Sergiu Al. 
George, purtate în Balta Brăilei (la Salcia, 
Grădina, Stoeneşti), mi-au înlesnit o mai bună 
înţelegere a domeniului. La Gherla însă aflam 
de la „sursă” cum a ajuns Vasile Moisescu, 
teolog şi filolog de formaţie, să dea marilor 
piramide valori numerice, prin calcule 
sofisticate, exegeze care puteau nedumeri pe 
mulţi. Lumea fascinantă a Egiptului antic şi 
lumea Bibliei se îmbinau armonios în 
evocările profesorului Moisescu, reluate în 
orice moment de răgaz, stând alături la 
marginea patului sau plimbându-ne unul după 
altul, în monom, după cum îngăduia spaţiul 
disponibil. Studiasem istoria (licenţă în 1957), 
fusesem scurt timp cercetător la Institutul de 
resort din Iaşi, citisem destul de mult pentru 
anii mei, aşa că mă simţeam cumva pregătit 
să extind cadrul spre antichităţile biblice 

şi spre egiptologia „colocatarului” meu.  
Am stat împreună câteva săptămâni, fără 

evenimente spectaculoase, din exterior, însă 
atât de pline sub unghi cultural şi sufletesc 
înăuntru. Deja trecut de cincantenar, Vasile 
Moisescu dispunea de resurse intelectuale 
pentru discuţiile (nu o dată contradictorii) cu 
cei refractari la teoriile piramidologului, care 
nu se opreau la lumea veche, afro-asiatică, ci 
se prelungeau, cu salturi, conexiuni şi 
paranteze insolite, până la noi.  

 

întâlniri de destin 
 
Date extrase din vechile piramide, din cea 

a lui Keops mai ales, intrau în conjuncţie cu 
elemente simbolice din zona carpato-
danubiană şi chiar cu propria fiinţă a 
exegetului. 

Ne-am despărţit brusc, aşa se întâmpla 
acolo, de obicei, la închisoarea de pe 
Someş, ca să nu ne revedem, faţă către faţă, 
decât o singură dată, la Biblioteca Centrală 
Universitară din Iaşi, unde lucram, ca 
funcţionar, spre finele anilor ’60.  

Aflase pesemne acest detaliu 
biografic şi a venit să mai schimbăm o 
vorbă, încă una, după şirul lung şi bogat 
din celula tereziană. Îi păstrez încă în 
minte, în inimă, în suflet, chipul calm şi 
luminos pe care i l-am sesizat din capul 
locului, atunci, cu bucuria de a împărtăşi 
valori afine, valori perene,acolo unde se 
instalase parcă pentru totdeauna foamea, 
frigul şi frica, triada mereu evocată de 
supravieţuitorii universului carceral, însă 
pe care profesorul Moisescu părea să o 
ignore cu totul. Nu era puţin lucru, atunci 
şi acolo, nu e puţin nicicând şi niciunde. 
Credinţa l-a ajutat să depăşească marile 
inconveniente, cultura i-a nutrit elanul 
cognitiv şi dialogic. Cei din jur, printre 
care am avut bucuria să fiu, o clipă, i-au 
simţit iradierea luminoasă, adeziunea la 
ceea ce singur numea „planul armoniei”. 

Într-o lume a dizarmoniilor fortuite 
sau programate, pilda oferită de cărturarul 
Vasile Moisescu în viaţă şi operă se 
cuvine a fi readusă mereu în actualitate. 

 

Alexandru ZUB 

TITULESCU:
UN PERSONAJ
CONTROVERSAT?
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cronica limbii 

de la linte 
la friptură!  

 

În discursul public actual, un termen depreciativ frecvent 
folosit la adresa adversarilor politici este acela de fripturişti; 
câteva exemple, fără indicarea celor vizaţi: „Senatorii xxx nu 
pleacă la fripturişti şi trădători…”; „De 20 de ani acceptaţi în 
fruntea voastră numai politicieni fripturişti care…”; „Clasa 
politică… deplorabilă, o adunătură de fripturişti…”. Fireşte, 
termenul a intrat, în forţă, în combinaţii asemantice cu intenţii 
incriminatoare, de la formula de aspect oximoronic „fripturişti 
cu interese naţionale” (adică, ce-ar fi rău în asta?), la 
tautologica „fripturist cu interese personale” (păi, cum altfel?). 

Contextele citate dau seamă, chiar dacă uneori numai 
aproximativ, de semnificaţia general depreciativă a cuvântului, 
absent (!) în dicţionarele uzuale ale limbii române şi înregistrat 
numai în DEX online, unde se dă un prim sens „profitor” şi un 
al doilea, declarat „peiorativ”, „om politic oportunist, lipsit de 
orice fel de scrupule” (este cel care convine unor enunţuri 
prezentate anterior). Este evident amatorismul definirii în 
sursa citată, deoarece ambele sensuri sunt depreciative, nu 
numai al doilea. Mai este însă ceva: raportul dintre cele două 
sensuri este invers, prioritatea având-o cel referitor la oamenii 
politici, deoarece, cândva, Nicolae Iorga a creat depreciativul 
în discuţie, referindu-se chiar la comportamentul acestora. 

 La fel trebuie analizat şi termenul fripturism, prezent în 
câteva dicţionare apărute după 2007 (deşi, măcar 
lexicographic, fripturism fără fripturişti nu poate fi imaginat!), 
care numeşte comportamentul la care ne-am referit (nu doar 
„goana după posturi şi avantaje”, cum este glosat în acestea).  

O informaţie privind paternitatea termenului găsim într-un 
comentariu la o scrisoare a pictorului Tonitza; caracterizându-l 
pe confratele său Ştefan Dimitrescu, ce fusese acuzat, în 1929, 
de unele ziare din Iaşi şi din Bucureşti, că s-ar fi înscris la 
„naţional-ţărănişti” pentru a obţine postul de director al Şcolii 
de Belle-arte din Iaşi, Tonitza scrie: „Ştefan Dimitrescu – o 
ştiţi prea bine! – nu are nimic de a face cu «ultra 
modernismul», nici cu partidul averescan. Cu atât mai puţin e 
un fripturist”. Iar editorii volumului N.N. Tonitza. 
Corespondenţă (Meridiane, 1978, p. 246) notează: „Termen 
născocit de N. Iorga pentru a desemna pe politicienii 
oportunişti, care treceau în tabăra celor de la putere”.  

Această trimitere se verifică printr-o informaţie ce 
porneşte de la Pamfil Şeicaru, termenul fiind plasat printre 
„vorbele de duh” ale istoricului: în campania electorală din 
1926, în „Neamul românesc”, Nicolae Iorga „i-a numit 

fripturişti pe câţiva politicieni naţional-ţărănişti trecuţi la 
partidul de guvernământ al generalului Averescu, după ce 
fuseseră îmbiaţi cu funcţii în fruntea ministerelor şi 
prefecturilor” (cf. /jurnalul.ro/).  

Este adevărat că, apoi, utilizarea inovaţiei s-a extins şi la 
alte categorii de profitori; se vorbeşte şi de jurnalişti fripturişti 
(vezi un generic de videoclipuri) şi prin acelaşi termen a fost 
înfierat şi un funcţionar public: „poliţist fripturist…, acuzat de 
săvârşirea infracţiunii de luare de mită”.  

În timp, coruperea cuiva, „cumpărarea” cuiva slab, 
neprincipial, s-a referit la hrană, pornind de la faptul că acesta 
era sărac sau era lacom; exemplul clasic îl reprezintă expresia 
„a se vinde pentru un blid de linte”, explicată astfel în 
dicţionare: „se spune pentru a arăta că un act josnic (de 
trădare) a fost săvârşit de cineva pentru un profit 
nesemnificativ” (citate din Sadoveanu şi din I. Lăncrănjan). 
Originea acestei expresii este biblică; într-o formă apropiată o 
găsim într-o predică în care mitropolitul Antim Ivireanul 
(circa 1650 – 1716) relatează pierderea, de către personajul 
biblic Isav, a dreptului de întâi născut, în favoarea fratelui său 
Iacov: „Îşi vându naşterile dintâi frăţini-său, lui Iacov, pentru 
o fiertură de linte” (vezi textul de bază în Geneza, 25: 29-34).  

Acesta este modelul mental general al lui Iorga pentru 
crearea termenului în discuţie, reproiectat derivativ pe baza 
substantivului friptură, o vocabulă de prestigiu culinar; vezi, 
de exemplu, zicătoarea „Laudă-mă, gură, că ţi-oi da friptură”. 
Dar acest fel de mâncare convine contemporanilor epicurieni 
robi ai pântecului în ipostaza mai generoasă de friptană, 
augmentativul tinzând la drept deplin de cetate şi prin 
folclorizare ludică (probabil mai mult virtuală): „fie criza cât 
de-amară / noi ne dregem c-o friptană” (/google.com/). Iar 
nimicnicia leguminoasei este pusă la zid prin epitetul „frige-
linte”, etichetă pentru un zgârcit, un avar, care zgârie-brânză 
(!), însumând deplinul dispreţ faţă de „frige-vacă” (poreclă şi 
a boierului Ilie Ţifăscul, cel în urma trădării căruia Velicico şi 
Miron Costin au fost ucişi).  

Dar, sub imperiul motivării empirice, creaţia lui Iorga dă 
semne că se bucură de o transparenţă înşelătoare. Pentru 
„inocenţi”, fripturist poate însemna, de exemplu, amator de 
fripturi la grătar: „Fripturist, caut parteneri ptr. Grătar. Care te 
bagi, neamule, la un grătar, duminică?” (/forum.white 
wolves.ro/). De mirare este că şi o ziaristă pripită (P.A.T.) 
devine victima ignoranţei, atunci când (deşi pe drept) se 
indignează că „la grătar, în Rezervaţia Fîntîniţa – Murfatlar, 
fripturiştii lasă în urma lor stive de gunoaie care distrug aria 
protejată” (/jurnalul.ro/). Fără prea mare efort, găsim, pe 
blog, şi îngemănarea celor două viziuni: „Un deputat 
fripturist a văzut aici o modalitate de a mânca şi el un grătar şi 
de a bea un şpriţ pe gratis” (/evz.ro/). 

Iată, aşadar, pe lângă o semnificativă… înnobilare a 
slăbiciunii omeneşti printr-un termen mustos atribuit 
originalului lexicon al ighemoniconului culinar autohton, şi 
atribuirea, forţată, a unui sens primar unui cuvânt ce s-a 
născut, arzând etapele, sub semnul figurativului. 

 
Stelian DUMISTRĂCEL 

aperto libro 

LIRICUL ŞI 
SEMNIFICAŢIA 
SACRULUI 
 

Poezia ne scoate câte puţin din strania noastră existenţă, fie prin 
modul frust şi direct de exprimare, fie prin inducerea gândului 
cuprinzător de sens, metaforă şi sensibilitate. Nu mulţi sunt poeţii 
contemporani care mai „cad” sub infuenţa lecturilor temeinice din bogata 
literatură a lumii şi ale căror creaţii să se ridice la nivelul extazului 
sporind extazul celorlalţi, pentru că din ceilalţi se trage fiinţarea poetică a 
fiecăruia dintre ei. Nicolae Panaite dispune de un ceremonial al rostirii 
izvorât din propria inspiraţie, dublat însă de registrul cu predilecţie 
îndreptat spre teme esenţiale, generate doar de cunoaşterea marii 
culturi, la rându-i şi ea născută sub aură divină. Volumul Purpură şi iarnă 
(Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2012, colecţia „Poeţi contemporani”) îşi 
are originea în cele şapte cărţi de versuri publicate între anii 1981-2010, 
o frumoasă selecţie cu „teme şi obsesii” diferite. Să fie întâmplare sau 
vreo trimitere simbolică la numărul şapte? Posibil, pentru că autorul ştie 
că acest şapte în biblie şi mit este de cea mai mare importanţă, este 
considerat numărul desăvârşirii, apoi patruzeci şi doi (de judecători ai 
morţilor) este un multiplu al lui şapte. Poate că ultimele trei volume din 
cele şapte (Aproape un cerc, Vestirea, Glorie anonimă) au fost chiar 
hotărâtoare în naşterea celui de-al optulea – Purpură şi iarnă. Treiul 
reprezintă atotcuprinsul, el este imaginea reflectată a lumii divine, triada 
crucii sau relaţia pământească dintre tată, mamă şi fiu. 

În versurile lui Nicolae Panaite extazul rugăciunii nu e văzut în 
sine, ci e un semn pios indus spre creştinismul pur, spre cugetul 
venit din iubirea aproapelui, cu binecuvântarea adevărului sacru mai 
adânc decât fiinţa poeziei înseşi. „Din depărtări Ea vine,/ de la 
începuturi,/ vine din ceruri şi din pământ/ pentru cei care au fost/ şi 
pentru cei care încă mai sunt./ Vine pentru cei vii,/ de aici,/ pentru 
înveşniciri,/ dar vine şi pentru cei/ care s-au dus.../ şi-au crezut în 
Isus./ Vine pentru a nu mai vorbi/ niciodată şarpele/ în limba omului/ 
şi sub Arborele Vieţii;/ vine, se clatină pereţii,/ cad pietrele şi casa 
de lut/ pentru o nouă zidire/ şi un nou început./ Vine Lumina/ pentru 
cei care-o aşteaptă/ cu toată viaţa ce le-a fost dată...” (Vine Lumina), 
versuri care produc iradieri neaşteptate (sau aşteptate?) asupra 
cititorului, versuri de o remarcabilă tonalitate şi cu accentuate 
nuanţe de transcendere a fiinţei. Este vorba aici de Lumina divină, 
într-un fel apropiată şi de sensul filosofic care trimite la omul ieşit din 
lume şi infinit superior acesteia. 

În multe dintre poemele volumului întâlnim exprimări în registre ale 
rostirii unui adevărat ceremonial liturgic. Vom regăsi noţiuni care prin ele 
însele reprezintă concepte, principii, reguli, credinţe legate de 
Dumnezeu, imanenţă, conştiinţă, dorinţă, iubire, pietate, toate 
concentrând întreaga semnificaţie a sacrului care relevă o ordine morală 
superioară. Sentimentul religios, predominant în opera lui Nicolae 
Panaite, vizează înainte de orice devenirea spirituală a omului, 
încrederea în valorile morale. Omul religios are experienţa unui „cu totul 
altceva”, fascinant şi admirabil, înspăimântător şi teribil, relevant şi 
mistic, izbăvitor şi ritualic. Autorul locuieşte într-o „casă a cuvântului” în 
care imaginea vizionară asigură deschideri protectoare ale luminii 
interioare, demonstrând că şi liricul este o cale spre bucuria purităţii, a 
salvării, a mântuirii: „Vânt, ploaie, tăcere.../ Singurătate, durere,/ Ah! câtă 
durere!/ Sufletul şi trupul n-o cer:/ O au... se purifică./ Decăderi, înălţări 
la cer./ Porţi! Deschideţi-vă porţi! Să intre Iahve/ la cei vii, la cei morţi,/ E 
mântuire în cer, pe pământ,/ Pentru toţi. Numai să vrei... numai să vrei.../ 
Crucea să-ţi porţi” (De vrei...). 

Prin mijlocirea cuvântului („cuvintele-mi sunt steaua polară a 
nopţilor...”) poetul se adresează cu luciditate sau aluziv celor ce 
întâmpină adversităţile existenţiale pentru că venirea către viaţă şi 
plecarea spre moarte se circumscriu mişcării esenţiale a făpturii 
umane, continuu ameninţată de primejdia care poate ruina trupul şi 
sufletul. Există însă calea depăşirii fragilităţii şi destrămării, omul 
dispunând de şansa vieţuirii sub semnul sacrului, idee fundamentală 
a gândirii religioase: „De două milenii/ se aud, ca la nesfârşite denii,/ 
trâmbiţe de pământ/ lumii vestind/ că din mormânt/ A înviat Mesia!/ 
Tu unde-ţi vei petrece veşnicia...?”. Dar Purpură şi iarnă conţine şi 
versuri care îmbină tradiţionalismul şi retorica, eul visător şi 
nostalgia cu cotidianul, poeme pline de tandreţe într-un amestec de 
imaginaţie şi metaforă, virtuozităţi lirice care conferă autenticitate 
trăirilor. Expresia poematică ocupă pagini de profundă şi intensă 
vibraţie despre natură, timp, pământ, amurg, ploaie, iarnă, arbori, 
dar o vestire îi aminteşte că „În plinul arderii de tot,/ Prin scrum, văd 
versurile-ncinse/ Venind spre mine ca spre-un port/ Ce îl aşteaptă 
pe Ulise” şi iarăşi textul-verset care sugerează stilul biblic (cele trei 
versete – 3, 5, 8 ne conving de acest lucru), cuvintele nu-i par 
poetului decât „însemnele vorbitoare/ însemnele înfrângerii morţii/ 
însemnele de aur ale durerii”. 

Nicolae Panaite suie pe calea verbului plutitor (Suirea se cheamă 
cea de-a doua parte a cărţii), lasă în urmă „paşii prin realitate”, vede 
„înfrunzirea astrelor”, „aude cuvintele care cad din timp”, acum el 
comunică săvârşind în fapt actul înscrierii în arhitectura cosmică. 
Acum el are senzaţia că spaimele şi neliniştile dispar, regăsindu-se 
deopotrivă în spiritul biblic şi în echilibrul armoniei universale. 

 

Nicolae BUSUIOC 

DESPRE ILUZII 
Şi eu i-am sfătuit pe mulţi tineri să scrie capodopere. 

După accident, mi-au pus trupul în ghips. Iar  el, nătângul, credea că e  bronz. 
Arta nu poate face rotunde capetele pe care moaşa le-a lăsat pătrate. 

Păşesc pe marginea mării ca pe streaşina cosmosului. 
A cerut să fie incinerat. Ca să existe bănuiala că a fost şi el o torţă. 

De la Hamlet încoace, toţi groparii se consideră filozofi. 
Numai când dau sfaturi, înţeleg ce lucru mare e să fii filozof. 

Nu spera în clemenţa judecătorului, când  el este fiu; iar tu, părinte. 
Omul s-a născut liber. Apoi, firesc, a evoluat. 

Nu în orice copac se poate ascunde un Stradivarius. 
În privinţa femeilor,bărbaţii se pot teme de orice. De solidaritatea lor  însă – niciodată. 

Mulţi care au început prea brusc cu aut Cesar, s-au mulţumit cu aut nihil. 
Despre cartea mea  aş vrea să se vorbească ca despre morţi. Adică numai de bine. 

În puţ pot cădea căscaţii. Dar şi visătorii.  
Cinstea continuă să fie regina însuşirilor nerentabile. 

A început să creadă în genialitatea ideilor lui. Prea nu i le acceptă nimeni. 
Copiii au devenit atât de deştepţi, că nu te mai poţi înţelege cu ei. 

Naivii ţin trena mortului. Vizionarii, pe cea a moştenitorului. 
Numai făcând exerciţii fizice în fiecare zi, ai şansa să mori sănătos. 

Mulţi dintre cei care îşi depăşesc epoca o aşteaptă la răcoare. 
Cultiv  îndoiala şi când lucrurile sunt clare.Şi mă simt mai filozof. 
Vinul nu rezolvă necazurile.Le mută doar din faţă, mai în spate. 

Cui i-o fi trecut  prin minte să facă spânzurătoarea  sub formă de fântână? 
Tot lavă e şi bătrâneţea. Dar, sleită. 

Puiul de găină are garantată hrana;  cel de vultur – libertatea. 
  

Vasile GHICA 
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SCRISORI 
DE DRAGOSTE (II) 

Către Luci, azi, sub formă de jurnal 
Parafrază după Puși Dinulescu: „un bou 

o iubea pe Luci; boul eram eu!” 
Viața merge înainte, se zice; sigur? 
Că dragostea o ia anapoda, de multe ori, 

pe lângă viață! Vorba lui Kundera: viața e 
în altă parte...  

Zilele trecute am cochetat, iar, cu 
gândul sinuciderii. Mi-am dat seama că    
n-am cum: când nu ești lângă mine, oricum 
sunt mort!... 

Nu mă fierbe, minunea mea: ai avut 
succes la Tecuci, în deplasare? 

Mitocanii ebrietați și-au făcut datoria? 
Ți-au făcut, iar, curte? Te-a mai cerut de 
nevastă șeful pompierilor? Dacă da, 
anunță-l că-i dau foc!... Cât de dor îmi e de 
gestul elegant al acoperirii gurii cu mâna, 
când râzi, precum proasta-n târg! Și mai 
dor de gură, chiar neacoperită! 

Și de tulburătoarele tale picioare! Cel 
puțin când ești pe scenă, încerc să evit să  
ți le privesc – mi se face rău! Femeile 
sexy ar trebui strânse într-o rezervație, că 
distrag bărbații de la ocupații de folos 
obștesc, zău așa! Din cauza voastră a 
scăzut până și PIB-ul României! Ultima 
comandă: dezintegrează-te într-un pahar 
de votcă! Apoi, îl voi bea. 

Aștept, amare mio!... 

Iubito, 
 

Vorba unui poet, mă gândesc la tine ca 
un borfaș la ceasul unui lord! 

Te doresc, cum dorește prietenul meu, 
comandorul de marină A., o sticlă de 
răchie din Ceylon! Cum râvnește colegul 
tău, Bebelușcă, rolul titular din baletul 
Don Quijote! Cum visează dizeuza 
Madi,cea bulimică, la un porc afumat! 
Precum amica ta pictorița, un butoi de 
spumă de Ghidigeni! În fine, mă gândesc 
la tine cum visez să te gândești  tu la mine! 

Nu am o stare bună: fără tine, casa din 
B. nu are nici un haz! Se vede că-i veche 
și neîntreținută... vecinii devin agasanți... 
pe stradă trece lume proastă și vara e cald, 
nu pot să-nchid geamurile...  

Am găsit și un gândac, în baie... brrr!!! 
Nu știu ce voi face mâine, nici 

poimâine și mă pierd...în pierderea 
timpului... căci clipele departe de tine 
sunt irosite. E ciudat să trăiești doar 
patru-cinci zile pe lună! Și numai tu să 
simți asta! Mulți oameni aniversează 
cincizeci de ani, dar câți din ei știu că de 
fapt, viață adevărată, n-au avut decât 
zece sau cincisprezece... 

Curios, te iubesc ca la-nceput! 
Tot eu 
 
P.S.  
M-am gândit la căteva metamorfoze, 

să fiu aproape de tine: papuc oriental (să 
mă porți în picioare, prin casă); creion 
nazal (să mă inspiri, când ești răcită); 
pisică (una din cele trei, pe care le aveți – 
așa voi dormi cu tine, în fiecare seară); 
ramă de ochelar, să mă ții  pe năsucu-ți 
mereu roșu... vezi ce idealuri mărețe 
aprinzi în mine?! 

 
Morala: fă un efort și vino cu o zi mai 

devreme! Altfel, vii direct la Socola!    
Să-mi aduci acolo două pâini, un titirez, 
papuci de rafie și cinci biluțe colorate... 

Trăiască lupta pentru Parce! 

O lămurire: aceste epistole sunt scrise de un unchi care iubea teribil viața, cu toate anexele 
acesteia. Lucra în domeniul artei, călătorea mult, și era ușor coruptibil de către reprezentantele 
sexului frumos. După moartea sa, mătușa, deci soția lui, cu o dezgustare rece, mi-a încredințat 
epistolele, rugându-mă să le ascund unde știu, dar să nu mai revină vreodată în casa ei, 
maculând-o. Le-am luat, le-am citit cu înfrigurare, părându-mi-se delectabile – poate unde, ceva 
din hedonismul unchiului a trecut și-n ADN-ul meu. Mai mult, am făcut o vizită de documentare 
într-un oraș de port și am cunoscut protagonista acestor scrisori (o cheamă Luci), și figurația 
poveștii de dragoste, ca să înțeleg multele trimiteri cvasi/criptice. A, am uitat să precizez: Luci 
era actriță (prozistă) de revistă. Mai mult... nu e nevoie să spun. Când cred că este cazul, dau 
explicații în note de subsol. Lectură suportabilă, erotomani inpunibili!...  

Bogdan ULMU

Ci şi străzilor, parcurilor, pieţelor 
agricole, chiar şi trenurilor „Intercity” (cine 
crede că glumesc, poate da un telefon la 
„Informaţii CFR”, să ceară un bilet pentru 
a circula cu „Eminescu”!) 

Unde faci un pas, te împiedici de 
Eminescu: 

– Ce faci aici, poetule naţional? 
– Păi, ce să fac, dragul poetului? Iaca 

stau şi eu în cur, ocupat cu nemurirea! 
 

* 
Cu toate astea, cred că pe poetul 

naţional nu-l aşteaptă vremuri tocmai 
trandafirii. Unii dintre noi, care ne-am 
consumat o bună parte din viaţă în 
comunism, l-am cunoscut, l-am iubit şi am 
respirat cumva prin el, cum respiri printr-o 
trestie de bambus, când eşti vârât cu totul 
sub apă. Ne întreţinem şi azi cu el, dar pe 
noile generaţii le doare la bască de 
omuleţul ăsta ciudat, despre care cel mult 
ştiu că era combinat cu o tipă pe nume 
Veronica Micle. O tipă cu calităţi foarte 
discutabile, pe deasupra foarte, foarte 
măritată. Dar bună, în sensul ăla. Să 
presupunem că, azi, pe-un adolescent atins 
de romantism îl mănâncă limba şi-i recită 
versuri eminesciene fetei de care e 
îndrăgostit, în loc s-o scoată la vreun club 
bengos cu dansuri minijupate sau la o 
plimbare cu beemweul decapotabil. Păi, 
nu-l bagă domnişoara undeva cu tot cu 
Eminescu şi operele lui complete, fără să 
clipească din genele ei false?   

 

 Cătălin MIHULEAC 

În 1954, Tudor Arghezi scrie o tabletă 
intitulată „Rezultate”, unde povesteşte, cu 
harul său deosebit, cum, prin anii ’30, s-a 
luat iniţiativa ca micii funcţionari de stat 
să-şi termine studiile liceale. Să le termine 
şi să le pună moţul firesc, cu diploma de 
bacalaureat. La examenul oral la limba 
română, a ţinut să asiste şi Arghezi, în 
calitatea sa jurnalistică de scârţa-scârţa pe 
hârtie. Nu putea tocmai el rata „spectacolul 
unei clase de impiegaţi, copişti, arhivari şi 
vameşi, cu mustăţi şi uneori cu barbişon, 
cu degetele fripte de tutun, siliţi să ia 
ghiozdanul în spate şi să puie pantalonii 
scurţi din familie”. Aşteptările lui Arghezi 
au fost împlinite, căci spectacol a fost de 

 

 
                        SILVIA 

 CALOIANU 
 
 

femei şi pietre 
 

femeia dormea în piatră visa în piatră monologa se mistuia femeia 
cuvintelor ei li se puteau ghici omoplaţii coapsele tălpile 
păreau să plece 
semnând 
univoc 
în alb 
îmbrăţişând pe cineva de mult prea departe iar asta numai 
şi numai dacă femeia nu se devora cumva pe sine însăşi 
întrebându-se 
făcându-şi loc printre coastele sale 
familiar 
incestuos 
organic 
într-un context favorabil defel întâmplător 
deasupra îi ningea cu ace de brad şi mirosea verde 
ca şi cum din clipă în clipă ar fi putut izbucni vreo primăvară 
să îi surprindă nudul răsfăţându-se în paturi calcaroase 
şi ar fi trebuit să se grăbească 
să îşi răspundă 
 
alături 
cu poame de lumină pe buze 
fiica pietrei 

STUPEFACŢIA LUI ARGHEZI
la începutul până la sfârşitul examenului. 
Mai ales când examinatorii au constatat cu 
stupefacţiune că „jumătate din candidaţi 
nu reţinuse din viaţă, care le încărunţise 
cât mai rămăsese din pleşuvie, numele 
unui oarecare Mihai Eminescu”, de 
profesie, cică, poet naţional. Ceilalţi 
candidaţi, din cealaltă jumătate, demon-
strând ceva mai multă aplecare spre 
studiu, auziseră că „individul citat la 
catedra comisiunii de examinare era încă 
în viaţă”. Nu încape îndoială că nemurirea 
acestuia îi derutase pe cursanţi. Dacă ar fi 
insistat, „profesorii i-ar fi aflat adresa şi 
numărul de la casă”. 

 

* 
 

Acele vremuri de ignoranţă au trecut. 
Roata s-a schimbat. De atunci şi până 
astăzi, Mihai Eminescu s-a transformat 
într-o gumă naţională de mestecat. O 
ciungă cu aromă de tei, nufăr sau de 
floarea albastră, o gumă frumos 
împachetată, pe care-o molfăie toată 
lumea oficială, de la preşedintele ţării 
până la inspectorul şcolar judeţean şi 
profesorul de clasă. Aşa dă bine. 
Eminescu este numele unei reţele 
naţionale de fals patriotism, cu o rază de 
acoperire mai performantă ca a reţelelor 
„Vodafone” şi „Orange”. În calitatea sa de 
gumă naţională de mestecat, Eminescu   
şi-a împrumutat numele nu numai unui 
premiu mult-râvnit de poezie, lucru care 
ţine indiscutabil de resortul lui.  
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intersecții 
 

 

potriveli șoptite 
 

 

În valea Stavnicului (râul ce desparte în două suprafaţa sud-vestică a 
judeţului Iaşi), în vremea copilăriei mele, era un iscusit lucrător în lemn. 
Localnicii îi mai spuneau butnarul sau dogarul. 

Moş Mitru – acesta era apelativul la care răspundea – nu-şi făcuse o 
mare gospodărie şi nici prea multe spaţii de depozitare şi prelucrare a 
lemnului. Îmi amintesc acum că avea un fel de acoperiş din stuf amestecat 
cu tablă vopsită şi carton, acoperiş ce era sprijinit de doi sau trei pereţi mai 
mult curbaţi decât drepţi. 

În mijlocul ogrăzii era casa, compusă din două cămăruţe despărţite de 
o tindă ce dădea într-un paravan în care intrai aplecat şi stăteai tot 
aplecat, dacă nu te aşezai pe unul din scaunele cu trei picioare, acoperite 
fiecare cu vechi piei de oaie. Odată ce luai loc, semn că este ceva de pus 
la cale cu gazda, mătuşa Aglaia, nevasta lui moş Mitru, îţi aducea pe o 
tavă de lemn frumos încrustat câteva felii de cozonac, poale în brâu sau 
plăcinte cu mere. Cred că nu este localnic care să nu fi fost servit de 
mătuşa Aglaia cu asemenea bunătăţuri şi s-o fi uitat vreodată. Deşi avea 
vreo şase copii, pe care rareori îi vedeai prin ogradă, tot timpul se găsea 
ceva bun în casa lemnarului, pentru clienţi sau intempestivi vizitatori.  

În spatele paravanului se afla cuptorul în care se coceau parcă cei 
mai gustoşi cozonaci de pe lume, poale în brâu, pastramă etc. 

Uneltele pentru lemnărie nu erau prea multe; cele pe care le avea moş 
Mitru se vedeau puse de el la îndemână, în locuri bine alese. Numai el ştia 
care şi cum îşi are rostul la încins un teasc, făcut un zdrobitor sau îndoit 
doagele. În timpul lucrului nu prea vorbea, mai mult mustăcea... 

El intra într-o taină a lui şi o respecta cu mare atenţie, ca într-un 
ceremonial ce trebuie împlinit până la capăt. Un anume limbaj al arborilor, 
ştiut numai de el, în timpul lucrului, îl făcea pe moş Mitru să fie cuprins de o 
muţenie sfântă. Cobora parcă direct din legendele şi adevărurile Văii Carului. 
Cuvintele lui rare transmiteau ceva special, fiind bine tâlcuite şi cu adresă 
exactă. Mâinile, ca două rapide suveici, aveau degetele parcă şi ele din 
lemn, nemaiîntâlnit de lungi, şi, din loc în loc, bine articulate. Nu se prea 
ştie când lucra... Unii localnici spuneau despre el că e cam ciudat, de 
altfel aşa a fost de când l-am cunoscut. Mai niciodată, când cineva se 
ducea la el, nu-l găsea lucrând. Dar un fapt ştiu că este sigur: atunci 
când s-a înţeles că în data cutare îi dă clientului gata obiectul, acesta 
era terminat cu o zi sau două mai înainte. 

Se spune că, în nopţile cu lună şi fără pic de nor, moş Mitru lucra lemnul apoi 
îl aşeza în spatele paravanului, pe nişte pietre vechi, rămase de la potop, să-l 
pătrundă razele de lună până când auzea un fel de potriveli şoptite, apoi, la 
răsăritul soarelui, stropea lemnul cu apă proaspătă din fântână, netulburată peste 
noapte, în care, din când în când, la anumite momente, meşterul îşi vedea chipul 
ca într-o oglindă. Răsăritul soarelui încălzea lemnul prelucrat până când 
apăreau pe el nişte semne văzute şi ştiute numai de moş Mitru. Fiind astfel 
lemnul pregătit sufleteşte, îl tot cioplea şi şlefuia până se contura mai mult de 
la sine obiectul dorit, sub mâinile şi privirile butnarului. 

Când mătuşa Aglaia s-a dus la cele veşnice, moş Mitru avea vreo 71 de 
ani. Era prin '68, anul intrării sovieticilor în Praga. Ştiu că a stat singur vreo 
doi ani şi jumătate. Într-o noapte de toamnă, la un parastas, a cunoscut o 
femeie din Ipatele, satul răzeşilor Costea şi Murgescu. După vreo şapte zile, 
s-au dus împreună la casa ei. Nimeni după aceea nu l-a mai văzut pe 
meşter. Unii oameni, din partea locului, mi-au spus că şi astăzi la iarmarocul 
din Negreştii Vasluiului se vând, fiind foarte căutate, teascurile, butoaiele şi 
zdrobitorile făcute de moş Mitru. 

Dar, în valea aceasta a Stavnicului, pe lângă moş Mitru, mai era şi bădia 
Culae Frunză, vestit şi dibaci cojocar. Aşa de priceput era, încât i s-a dus 
vestea până la casele regelui. Acesta, fiind în '43 în trecere spre Iaşi, s-a 
oprit la cojocar pentru a-i coase un cojoc şi o boandă. Acum cred că ele se 
pot vedea în sala rarităţilor de la Palatul Elisabeta, proaspăt reintrat pe drept 
în stăpânirea regelui. 

Nici croitorul de costume, Fâcu lui Sbângu, nu era mai prejos. 
Ceea ce ieşea din acul maşinii lui purta pecetea calităţii; hainele, mai 
ales costumele, stăteau ca scrise pe om. Pe la începutul deceniului 
şapte, Măndiţa lui Vasile a venit la croitor ca să-i coase un fel de 
vestă pentru o păpuşă ce o primise fata ei, Elvira, de la moş Mitru, 
atunci când s-a dus împreună cu acea femeie din Ipate. 

În una din duminicile dinaintea Paştelui din ’70, învăţătorul meu, Ovidiu 
Condurache, fratele reputatului istoric Victor Condurache, a plecat cu elevii 
clasei a II-a în pădurea Căpăteştilor, la cules de flori de primăvară. Copiii şi-
au lăsat traistele şi ce aveau ei mai greu în curtea casei pădurarului, lângă 
fântână. Când s-au întors din pădure, Elvira a văzut că păpuşa primită de la 
moş Mitru, îmbrăcată cu vesta cusută de Fâcu, nu mai era. Feciorul cel 
mai mare al pădurarului mărturiseşte şi azi că a văzut un abur nespus 
de albastru cu chip de copil ce tot se aşeza pe crengile copacilor, 
înălţându-se la cer... 

Ar trebui să mai amintesc aici şi de Gh. Sbângu, un excelent tâmplar, 
care făcea mobile mai bune decât cele din Iaşi. Prin '75 s-a dus într-o 
excursie în Rusia, la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad, să viziteze 
Palatul de Iarnă al ţarului Petru I, pentru a vedea cum este sculptat tronul 
ţarului. La întoarcere, a făcut unul la fel, care şi azi mai poate fi văzut în 
pridvorul casei sale. 

Tatăl lui Gh. Sbângu, Vasile Sbângu, a construit, după un proiect ce-i 
aparţine în totalitate, un acordeon şi un pian la care cânta în fiecare 
duminică pentru copiii care-l vizitau. 

În toamna anului trecut, m-am dus în satul lui moş Mitru şi al copilăriei 
mele. Oamenii sunt absenţi şi tot mai singuri; casele, unele vechi şi 
încovoiate, altele noi, din cărămizi şi chirpici, se aseamănă cu o horă în care 
sunt prinşi tineri şi bătrâni, uimiri şi destine, deşertăciuni şi speranţe. 

În locul casei lui moş Mitru este o iarbă bogată şi nespus de verde, iarbă 
care nu a fost arsă de gerul niciunei ierni de până acum. 

 
 

Nicolae PANAITE 

(II) 
Nichita DANILOV – 60 

„Între mine şi ceilalţi s-a aflat 
întotdeauna o fâşie arată” 

o convorbire 
 

NICOLAE TURTUREANU 
– 

NICHITA DANILOV 
 

Nicolae Turtureanu: Dragă Nichita, dacă mă uit 
în biografia ta, văd o diversitate uluitoare, emanată, parcă, 
nu din realitatea existenţei tale, ci din fantezia, deseori 
halucinantă, a unui personaj precum Noimann, din romanul 
tău Tălpi. Eşti licenţiat în Ştiinţe Economice, dar şi absolvent 
al unei Şcoli Post-liceale de Arhitectură. Ai fost: economist, 
profesor, muzeograf la Casa Memorială „Topârceanu”, 
editor – nu cumva erai şi patron al unui stabiliment bahic? – 
corector şi, mai apoi, redactor la „Convorbiri literare", 
redactor șef al revistei „Kitej-Grad”, șef al departamentului 
cultură la „Monitorul de Iași”, secretar literar al Teatrului 
Naţional „Vasile Alecsandri”, director al Teatrului pentru 
Copii și Tineret „Luceafărul”, atașat diplomatic la 
Ambasada României din Republica Moldova, pe parcursul 
unui an fiind ambasador ad-interim. Eşti, de câţiva ani buni, 
director al Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, a 
municipiului Iaşi. Poate au mai fost/mai sunt şi alte funcţii, 
pe care eu nu le-am depistat. Stai, nu te grăbi cu răspunsul! 
S-o luăm metodic, de la origini, din Muşeniţa natală. Poate 
că acolo găsim răspunsul acestor căutări de sine, de tine, 
până a deveni ceea ce eşti. Mie, Muşeniţa îmi sună nu ca un 
nume de sat, ci ca un nume de femeie, mai exact, ca un nume 
de personaj literar... 

„Nordul Bucovinei a fost  
un creuzet cultural...” 

 
         Nichita Danilov: Stimate domnule Turtureanu, nu știu 
dacă vom găsi răspunsurile legate de traseul meu biografic 
mergând la locul de naștere, la Mușenița. Sau poate că le vom 
găsi. Am putea merge mai departe, la origini, căutând locurile 
de unde au venit străbunii mei în urma prigoanei religoase, 
declanșate de reformele patriarhului Nikon. Tind să cred că 
ramura mamei a venit dintr-un loc al Rusiei, iar ramura din 
care se trage familia pe linie paternă dintr-un alt loc. Primii  
s-au așezat la Fântâna Albă, ceilalți la o aruncătură de băț de 
ei, în Climăuți. Vorbeau cu accente ușor diferite, ceea ce 
înseamnă că proveneau din arealuri diferite... Cel puțin 
aceasta-i concluzia mea. Cei din Fântâna Albă, unde a avut 
loc și pogromul, erau mai deschiși la piele și erau buni 
târgoveți. Cei din Climăuți, cel puțin ramura tatei, erau ușor 
smezi la față, și mai avântați. Nu se prea pricepeau la 
neguțătorie, dar câștigau bani buni săpând iazuri. Erau 
copcari. Nu știu pe unde au umblat și cât timp au peregrinat 
părinții părinților mei și prin ce experiențe au trecut, cert este 
că, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea s-au așezat în nordul 
Bucovinei, aflată atunci sub jurisdicție austro-ungară. Poate 
că de acolo pleacă neliniștile, căutările și peregrinările prin 
diferite instituții de care mă întrebați. Mușenița e numele unei 
comune, care cuprinde în componența ei mai multe sate, 
printre care Climăuțiul și Vicșaniul. Vicșaniul e ultima stație 
de tren înainte de graniță... Cred că acum e pustie. Nu am 
pomenit degeaba numele acesta. În locul acesta, la Vicșani, 
și-a petrecut o mare parte din copilărie Lucian Teodorovici. 
Poate că de acolo și obsesia gărilor la el. În venele lui curge și 
sânge polonez, și sânge ucrainean. Tot din Mușenița e și 
Vasile Andru, care provine dintr-o familie de ucraineni.. Și, 
din câte am înțeles, și tânărul nostru confrate Călin Ciobotari 
și-a petrecut o parte din copilărie tot la Mușenița... La câțiva 
kilometri distanță, dar dincolo de graniță, la Bahrinești, 
aproape de Fântâna Albă, s-a născut poetul Mihai Prepeliță, 
iar la o aruncătură de băț, Arcadie Suceveanu, actualul 
președinte al Uniunii Scriitorilor din Basarabia. Nu departe 
de noi, în ținutul Rădăuților, a văzut lumina zilei și Matei 
Vișniec, care e pe jumătate rutean. Nordul Bucovinei a fost 
un creuzet cultural important, amestecul de sânge și de culturi 
s-a dovedit a fi propice creației. E ceva acolo care fierbe în 
substraturile intime ale ființei umane. Omul de acolo își caută 
identitatea, lărgind granițele eului său social.  

Importantă, desigur, a fost și, tind să cred că a rămas, 
amprenta habsburgică, tatuată sub epiderma fiecărui neam. 
Satul meu, Climăuțiul e situat chiar la graniță. În 1952, când 
m-am născut, granița devenise stabilă. Lumea însă nu se 
împăcase întrutotul cu existența ei. Când ne trimiteau cu 
vacile la păscut, părinții noștri avea grijă să ne spună: „Nu 
cumva să călcați pe graniță... Nu vrem să avem necazuri... Și 
aveți grijă să nu scăpați vitele peste fâșia arată, că ni le iau 
grănicerii la pichet...” Luându-ne cu joaca, uitam de această 
povață și ne trezeam cu vitele trecute de partea cealaltă. Nu 
stam prea mult pe gânduri și alergam după ele și le mânam 
îndărăt, după care măturam cu grijă urmele cu niște măturici 
improvizate din ramuri de răchită. Uneori, când vedeam că 
grănicerii ne neglijează, încingeam un „ruduș”, un fel de 
bătută jucată într-un cerc împărțit în câteva segmente, chiar 
pe fișia arată. Spre seară, se dădea alarma și grănicerii 
români ne umflau și ne duceau la pichet. Scăpam însă destul 
de ieftin: părinții noștri veneau după noi, cu tăgârțele 
încărcate, iar grănicerii, ținând cont că totuși eram copii, ne 
dădeau drumul acasă. Acasă, desigur, ne primeam papara de 
nuiele. Dar tot nu ne astâmpăram. Tentația necunoscutului 
era prea mare. În expedițiile noastre, aveam grijă însă să nu 
trecem granița sovietică, foarte bine delimitată și păzită cu 
strășnicie de soldați în uniforme impecabile. Cel puțin noi 
așa le percepeam. Eram fascinați de cozoroacele lucitoare, de 
șepcile imense, de culoare kaki, de epoleții ce aruncau 
sclipiri orbitoare peste graniță. Eram, de asemenea, fascinați 
și de cupolele aurite ale bisericilor și mănăstirilor de la 
Fântâna Albă ce se profilau în depărtare, deși știam că între 
timp sovieticii le dăduseră o altă destinație, transformându-le 
în posturi de poliție, în magazii și grajduri. Imediat după 
război, călugării fuseseră alungați din lăcașurile sfinte, o 
parte din clopote coborâte din clopotnițe, sparte și topite 
pentru statui sau gloanțe. Icoanele fuseseră prefăcute și ele în 
surcele, astfel că, din strălucirea bisericilor de altădată, a 
rămas doar amintirea. În locul credincioșilor, prin lăcașurile 
sfinte se perindau milițieni și vite. Slujbele religioase 
fuseseră interzise. Morții nu mai aveau parte de prohod, mirii 
de cununie și nou-născuții de botez. Asta se întâmpla la 
Fântâna Albă, de unde bunicii din partea mamei, împreună 
cu cele trei surori ale ei s-au refugiat, pribegind, vreme de 
câțiva ani, clandestin, prin România proletară. La Fântâna 
Albă a rămas doar un unchi de-al meu, Iacov, să aibă grijă de 
gospodărie. În ciuda tuturor abuzurilor, regimul stalinist de 
aici, din perioada anilor cincizeci, nu se compara cu 
stalinismul de acolo. Acolo acum era jale și prăpăd. Legat de 
Fântâna Albă, mama ne povestise o scenă care mi-a rămas 
pentru totdeauna adânc întipărită în memorie. La scurt timp 
după întoarcerea armelor de către armata română, în sat și-au 
făcut apariția trupele sovietice. Atunci, câţiva credincioși de 
rit vechi, care nu-i suportau pe bolșevici, zicând că-s 
anticriști, s-au suit în clopotniță și au tras de acolo focuri de 
armă în direcția armatelor eliberatoare. A fost un gest 
necugetat, care putea să se sfârșească tragic pentru tot satul. 
Sovieticii au ripostat de îndată, ciuruind clopotnițele cu 
mitraliera. După care a început teroarea. Întregul sat a fost 
scos în fața catedralei și ținut în genunchi timp de douăzeci și 
patru de ore. Abia după venirea armatei române, 
credincioșii de rit vechi au fost eliberați și trimiși la 
casele lor. Printre ei s-au aflat bunicii din partea mamei, 
surorile, unchiul meu și părinții mei. Nu știu ce s-a 
întâmplat cu temerarii bărboși care au tras focuri de armă 
în ostașii sovietici. Au scăpat refugiindu-se la Cernăuți ca 
să li se piardă urma? Au fost executați? Nu știu. 
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Mai târziu, după câștigarea războiului, a fost organizat la 
Fântâna Albă un masacru de proporții... Au murit toți cei care 
s-au încumetat, încrezându-se în mesajul bolșevicilor, să 
treacă granița spre România în mod pașnic. Granița reprezenta 
o tentație, nu numai pentru noi, ci şi pentru cei mari.  

„O iubire de frontieră...” 
Câteodată, în zilele de sărbătoare, câte un flăcău trecea 

dincolo ca să-și viziteze rudele rămase în Fântână Albă. Stătea 
ascuns în sat ziua, iar noaptea venea înapoi. S-au derulat acolo 
și câteva povești de dragoste. Adevărate romane. Îndrăgostiții 
sfidau orice pericol, trecând granița la orice oră de zi. Era un 
Dumnezeu care veghea deasupra lor. Dacă ar fi fost prinși, ar 
fi înfundat ani buni de Gulag sau de Canal. Mi-a rămas 
întipărită în memorie povestea lui Nazarie și a Marfei. El era 
un bărbat în floarea vârstei, ușor trecut de patruzeci de ani. 
Ea, ceva mai tânără. Nazarie era din Climăuți, iar Marfa din 
Fântâna Albă. Romanul lor de dragoste s-a desfășurat pe la 
sfârșitul anilor cincizeci. Nu știu cum a început și nu cunosc 
prea bine nici sfârșitul. Amândoi erau însurați. Nazarie avea 
doi fii, mai în vârstă decât mine. Iar Marfa, din câte am înțeles 
trăgând cu urechea, avea o fetiță ce umbla deja la școală. 
Satul vuia de zvonuri. Marfa trecea granița de două-trei ori pe 
săptămână. Iar Nazarie dispărea și el din sat după plecarea ei, 
luându-i urma. Nimeni nu a putut pune stavilă acestei iubiri. 
Rudele și cunoscuții au încercat de nenumărate ori să-i 
despartă. Nu au reușit. Păreau sortiți unul altuia. Lipiți cu trup 
unul de altul ca niște siamezi. Dragostea lor tragică și 
năbădăioasă a întors satul pe dos. Se iubeau în cele mai 
neașteptate locuri. Seara se ascundeau în căpițele de fân. De 
acolo luau drumul satului. Dădeai peste ei și în baia de aburi 
părăsită. Îi găseai încleștați în grajd. Se iubeau în iesle, în 
pridvorul bisericii, dar și în clopotniță, pe malul râului, lângă 
căminul cultural, în biblioteca școlii, sau în spatele magazinului 
sătesc, printre lăzile de marmeladă stivuite lângă gard. Oamenii 
își făceau cruce. Femeile scuipau în sân. Babele bodogăneau pe 
laviță. Era ceva necurat în dragostea lor. Soția lui Nazarie a 
umblat zadarnic și la preot, și la vrăjitoarele din sat. Nici 
rugăciunile, nici descântecele nu au putut opri dragostea în loc. 
Pentru mine constituie o enigmă faptul că nu au fost prinși de 
grăniceri. Să fi fost la mijloc hazardul? Să nu fi aflat autoritățile 
de o parte și de alta a graniței de aceste treceri clandestine a 
frontierei? Au știut, dar au închis ochii? Cum de nimeni dintre 
săteni nu i-a trădat? În timp ce scriu aceste rânduri, îmi trece 
prin minte și un alt gând: dar poate că femeia avea o misiune? 
Poate că venea să ia, printre altele, și pulsul vieții de aici? Dar 
el? El cum de a scăpat? Nu știu. Normal ar fi fost să fie prins și 
trimis ani buni la Canal. Povestea această s-a terminat însă la 
fel de brusc cum a început. Într-o zi, femeia n-a mai apărut. Și 
nici bărbatul nu s-a mai încumetat să treacă dincolo... Oamenii 
și-au reluat viața obișnuită, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 
Mai e un fapt pe care aș vrea să vi-l relatez. Înaintea marilor 
sărbători, de Paști, de Înălțare, de Uspenie, se instaurase un fel 
de ritual, izvorât dintr-o solidaritate umană între locuitorii din 
cele două sate. În primii ani de după război, cei de dincolo 
trăiau într-o sărăcie lucie. Dincoace, la Climăuți, înainte de 
colectivizare, oamenii o duceau, totuși, destul de bine. Văzând 
lipsurile celor de dincolo, îi ajutau, aruncând peste graniță, în 
anumite locuri, unde urmele puteau fi șterse mai ușor, pachete 
de hrană și îmbrăcăminte. Țin minte cum, într-o primăvară, 
mama și cele trei surori ale ei (tata era plecat la lucru în 
Moldova), m-au luat cu ele și am asistat, privind ascuns într-un 
tufiș, cum baloturile de stofă și coșurile de hrană erau trecute 
peste sârma ghimpată. Era o operație riscantă, unii au fost prinși 
și luați de grăniceri la pichet. S-au întors însă de acolo vii și 
nevătămați, un pic cam speriați, ce-i drept, după două-trei zile 
de arest. Ce preț plăteau femeile sau bărbații pentru acest gest al 
lor n-aș putea să vă spun...  

„... Granița mi-a marcat 
copilăria” 

 Poate că de acolo mi se trage și tentația de-a sfida anumite 
limite. „Traseismul” social e posbil să-și aibe rădăcinile în 
exilul îndurat cu sute de ani în urmă de strămoșii mei care au 
peregrinat, stabilindu-se când într-un loc, când în altul, prin 
diferite colțuri ale Rusiei, precum și în afară ei, dar și în 
imaginea graniței și întâmplările pe care le-am trăit în  
copilărie... Am avut mereu tendința să depășesc granița. Să trec 
dincolo de cât e permis. Faptul că am trecut prin mai multe 
slujbe, mi-a dat posibilitatea să cunosc mai mulți oameni. Să 
cunosc mai profund realitatea pe care o trăiesc. Mi-a lărgit 
granițele cunoașterii, ale explorării sociale... Am trecut prin 
multe situații limită. Am cunoscut multe personaje sau posibile 
personaje literare. Pe unele le-am întâlnit la cârciumă, pe altele 
le-am cunoscut în tren, la slujbă sau aiurea. Când mă așez să 
scriu, ele îmi apar în fața ochilor, învârtindu-se ca niște bule de 
hârtie. E suficient să mă opresc cu gândul asupra lor, că încep 
să supureze, transformându-se în șiruri nesfărșite de litere ce 
aleargă să-și găsească rostul într-o frază. 

Granița m-a urmărit pretutindeni. A fost o prezență constantă 
în existența mea. M-a urmărit și în anii de școală, și în perioada 
facultății, m-a urmărit și în viața literară și în cea socială. Între 
mine și ceilalți s-a aflat întotdeuna o fâșie arată peste care nu 
puteam trece. Câtedată fâșia era străjuită de sârmă ghimpată. 
Câteodată ea devenea o simplă linie imaginară trasată pe o foaie 
de hârtie. Încercam să trec dincolo de marginea ei, făceam un pas 
spre ceilalți, apoi reveneam în banca mea. Venisem dintr-o altă 
lume. Coborâsem dintr-un ev mediu întârziat și m-am trezit 
deodată într-o lume ce-mi era străină. Copilăria mi-am petrecut-o 
parcă pe o altă planetă, desprinsă din Rubliov-ul lui Tarkovski. 
În acest film, mai târziu, mi-am regăsit o parte din eul pierdut. 
Lumea în care copilărisem nu diferea prea mult de cea descrisă 
de Tarkovski. Ea funcționa parcă după aceleași legi. Pe primul 
plan se afla credința. Datinile și obiceiurile transmise din 
generație în generație erau respectate cu sfințenie. Când a venit 
colectivizarea, lucrurile s-au schimbat. Comunismul venea ca o 
avalanșă. Ca să scăpăm de el, părinții s-au gândit să se mute la 
oraș. Deposedați de pământ, în sat nu-și mai găseau rostul. S-au 
gândit să vină la oraș, pentru ca noi să învățăm carte. La un an de 
la colectivizare, am plecat din Climăuți. Întâi fratele meu, apoi 
eu, apoi părinții. Ne-am stabilit la Iași, unde tata cumpărase între 
timp o casă. 

... Într-a șasea, când am venit în Iași, la Liceul „Oltea 
Doamna” (actualul „Eminescu”), eram atât de diferit de ceilalți, 
încât profesorii și colegii mei de clasă mă priveau ca pe o 
curiozitate a naturii. Aveam alte valori, alte principii și gândeam 
atunci într-o altă limbă și cu totul atfel decât ceilalți... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oricât de mult am încercat să mă adaptez, granița dintre mine 
și ceilalți contiua să existe. Am nimerit (tata avea multe 
cunoștințe printre profesori) într-o clasă de elită. Toți veneau la 
școală parcă scoși din cutie. Gulerele cămășilor lor erau scrobite, 
iar cravatele roșii strălucitoare. Încercam să țin pasul cu ei. Îmi 
călcam singur hainele și, desigur, lucrul acesta se cunoștea de la o 
poștă. Pantalonii mei aveau, de obicei, două sau trei dungi, iar 
cămășile purtau urmele fierului încins peste măsură. Și, totuși, în 
ciuda acestor neajunsuri, la lecții făceam față. Răspundeam corect 
la întrebări, iar uneori dădeam răspunsuri neașteptate. Profesorii 
aveau însă reticență. „Danilov gândește bine, spuneau ei, dar nu 
gândește în limba română. Ci își traduce gândurile din rusește....” 
De aceea, îmi scădeau nota. Chiar și la matematică, unde eram 
destul de bun, n-am reușit să trec de opt. Acesta era baremul. 
Granița care mi se fixase în clasă. Chiar dacă se întâmpla să fac o 
teză perfectă, mai mult de șapte-opt nu mi se punea. La fel s-a 
întâmplat, mai târziu, în perioada debutului, și în viața literară. 
Ceva mă ținea pe loc. Nu puteam să trec de linia mediană.  

 
– Dintre toate, mă intrigă nu faptul c-ai absolvit Ştiinţe 

Economice – eu însumi am (fost) terminat (de) un liceu de 
contabilitate – ci acea Şcoală de Arhitectură. Ce demon te-a dus 
de la Economie la Arhitectură? Sau invers. Până a-mi răspunde, 
trebuie să observ că întreg demersul tău literar-publicistic se 
înscrie într-o o arhitectonică, deosebit de complicată, uneori. E 
ca un labirint, prin care nu te rătăceşti, dacă urmezi... firul 
Ariadnei. Sau dacă presari în urmă cenuşă... 

 
– Nu regret nicidecum faptul că am urmat Ştiințe 

Economice, secția Economia industriei, comerțului și 
transporturilor. Printre altele, am făcut acolo materii precum 
Istoria economică a lumii, Geografia economică a lumii, 
Statistica, Relații economice internaționale, Doctrine 
economice, Calculul probabilităților și teoria jocurilor de noroc, 
a hazardului. Etc. etc... Chiar și cursul de contabilitate predat de 
celebrul profesor Rusu era fascinant. De la „eminența sa” am 
aflat că părintele contabilității în partidă dublă e Gingis-han... 
Am mai aflat apoi și alte lucruri ce mi-au fost de folos în 
devenirea scriitoricească. Facultatea mi-a deschis ochii asupra 
lumii în care trăiam. Am început să înțeleg atât mecanismele 
economice, cât și cele sociale și politice. Pârghii subtile ce stau 
la baza sistemelor, a construcțiilor sociale. Înțelegeți? Am o 
privire sintetică asupra lumii. O pot vedea de sus, ca pe un glob 
de cristal magic, redus la dimensiuni esențiale. În privința Școlii 
de Arhitectură, ce pot să vă spun? Aici am cunoscut adevărata 
libertate de gândire. Atmosfera era propice creației. Orele de 
atelier își aveau farmecul lor. Dacă te plictiseai de ele, evadai 
pe terasă, la o bere, la Rarău, în Parcul Copou. 

    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Acolo mi-am petrecut multe ore de studiu, disecând firele în 
patru. Nu singur, desigur, ci într-o selectă companie. Și aceasta 
mi-a fost de folos. De la Școala de Arhitectură mi-am însușit 
legile perspectivei, punerea în abis. Și tot de acolo am deprins 
faptul că orice fenomen fizic, social sau psihic se dezvoltă după 
legi și după structuri proprii. Am nimerit, desigur, mai mult sau 
mai puțin întâmplător la această școală. Tata era bun prieten cu 
directorul, iar eu eram preocupat în acea vreme de desen. Visul 
meu era să mă fac pictor. Nu am avut vocație pentru 
arhitectură. Era prea migăloasă pentru mine. Atmosfera de la 
acea școală, însă, m-a ajutat să-mi găsesc calea și rostul literar. 
Serile petrecute pe terasa Rarău, unde se află azi Muzeul 
Eminescu și Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, discuțiile 
nesfârșite cu prietenii, mi-au limpezit viziunea despre artă. Acolo 
s-au copt multe metafore și poezii, pe care mai târziu le-am 
așternut pe hârtie. Prin urmare, faptul că nu am urmat filologia 
sau o altă facultate de profil nu a constituit un handicap pentru 
mine. Eu consider că toți scriitorii sunt, într-un fel sau altul, 
autodidacți. Nici o facultate nu te învață să scrii. Aici trebuie să te 
formezi singur. Faptul că vin dintr-o altă sferă a cunoaşterii 
umane mă face să gândesc altfel. Științele exacte mi-au 
adâncit posibilitatea de analiză, m-au făcut să încerc să caut 
adevărul din mai multe unghiuri de vedere, să fac o disecție 
matematică asupra realității pe care-o accesez. 

 
– N-ai fost un precoce, ai debutat târziu, la 27 de ani. Sau 

poate ai fost precoce, dar ai debutat târziu. Eu însumi, când 
ai venit, cu poezii, la „Cronica”, te-am ţinut, un timp, la 
mantinelă... Probabil că te-am exasperat, cu amânările. Îmi 
dădeam seama că ai vână poetică, dar, la acea oră, sintaxa ta 
încă nu era fortificată, limpezită. Mai târziu – fapt 
remarcabil, incredibil în lumea literară – mi-ai mulţumit 
pentru acele amânări. Te-ai constituit greu? Faptul că veneai 
dintr-o altă nativitate, că n-ai urmat o facultate umanistă a 
fost un handicap? Mie, ca filolog, mi se pare că toţi scriitorii 
care n-au, „la bază”, literele, artele, filosofia, istoria sau 
teologia sunt... autodidacţi. Exemplele sunt numeroase, poate 
chiar majoritare, şi cu atât mai fascinante pentru devenirea 
unui scriitor. Te înscrii în această serie? 

 

„Am debutat când eram 
aproape format ca scriitor””” 
 
– Da, m-am construit destul de greu și nici acum nu m-am 

terminat de construit. Nu știam exact ce vreau. Și nici nu avea 
cine să mă îndrume. Nu am găsit în preajmă omul care să-mi 
arate direcția în care trebuia să merg. Am bâjbâit mult timp, 
neștiind exact care-i chemarea mea. Simțeam în mine o forță. 
Nu știu de ce, dar la un moment dat – și asta s-a întâmplat 
mult înainte de debut – am fost convins că sunt un geniu. Deşi 
nu scrisesem nimic consistent, aveam ferma convingere că 
sunt de departe cel mai important scriitor contemporan. 
Comparam poeziile care apăreau în diverse reviste literare ale 
colegilor mei de generație: le cântăream în palma mea – ale 
mele atârnau mai greu. Cel puțin așa mi se părea. Îmi 
cântăream poeziile și mă miram: de ce nu sunt recunoscut? 
Ce-i drept, eram recunoscut într-un cerc intim. La Rarău sau 
la Corso, eram lider de opinie. Puteam improviza orice, o 
poezie, o povestire, pe loc, la botul calului, în compania 
prietenilor, cărora le sugeram diverse subiecte. Gândeam în 
imagini și eram fascinat de paradoxuri. Eram fascinat de 
faptul că un adevăr putea fi privit din mai multe unghiuri, 
contradictorii între ele. Și mai eram fascinat de faptul că prin 
intermediul cuvintelor puteai demonstra orice. Desigur, când 
pășeam într-o redacție nu aveam aceeași vervă ca pe terasa 
Rarău sau pe terasa Corso, pe care le frecventam destul de 
des. Când vizitam redacțiile, așteptările mele erau date peste 
cap. Veneam, de obicei, cu câte un nou grupaj de versuri, de 
care eram încântat. Mă așteptam să fiu debutat imediat, urma 
însă o nouă dezamăgire. Redactorii fie că nu aveau vreme   
să-mi citească versurile, fie că le citeau într-o anumită grilă. 
Ceea ce mă mira de fiecare dată când mă duceam acolo era 
faptul că se pierdea enorm de mult timp cu șahul. Redactorii 
jucau partide nesfârșite de șah, iar când discutau între ei, nu 
discutau despre poezie, ci despre sport sau despre pescuit. 
Asta mi se părea de neînțeles. Oamenii aceștia de ce nu scriu? 
mă întrebam. Dacă au la dispoziție atâta timp, de ce nu-l 
consacră scrisului? Cu ce-i ajută șahul sau sportul în 
literatură? Eu însumi pierdeam timpul la Corso, dar aveam 
pretenția că-l pierd cu folos. Căci acolo nu discutam altceva 
decât filozofie. Iar acasă, dacă nu scriam, citeam. Citeam 
atunci pe ruptelea. Și fiecare carte pe care o citeam, o disecam 
apoi, în amănunt, la Corso. Nu stăteam acolo prea mult. Cel 
mult o oră-două. Rar când discuțiile se prelungeau până spre 
seară. Ceilalți tovarăși ai mei rămâneau mult timp prizonierii 
conversațiilor. Eu însă mă grăbeam să ajung acasă și să mă 
apuc de lucru. Dacă se întâmpla să pierd o zi la cârciumă, nu 
mai veneam acolo decât după o săptămână. Căutam să rup 
mereu cercul vieții boeme pe care o frecventam. O făceam în 
mod instinctiv, simțind capcana care mi se întindea. 

 

(continuare în pagina 22) 
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Primăvara, un fluviu de păsări exuberante  plutea în valuri 

fremătătoare pe deasupra satului, îndreptându-se către Marile Lacuri 
şi către labirintul verde al Deltei. 

Pentru ele, de acolo, de sus, degetul cu unghie de scoică al 
Capului Midia, moscheea şovăielnică de la Caraharman  şi spinarea 
de şalău afumat a grindului Chituc erau Pământul Făgăduinţei, în 
vreme ce pentru noi, cei de jos, abia se încheiase, cu tumult de chiot, 
blesteme şi scrâşnete,  tâlhăria organizată a cotelor de alimente.  

De data asta, de la cei care refuzaseră să se înscrie la 
Colectivă, comisiile de colectare, însoţite de securitate şi de 
miliţie, măturaseră tot, până la ultimul bob şi ultima fărâmă, 
inclusiv animale şi păsări de orişice fel. 

– Bine că mi te-au lăsat pe tine, băi Şoricilă, îşi descânta tata-
mare motanul care şedea-n coadă şi se jeluia zilnic de foame.   

Pe vremea aceea, locuiam mai mult la bunicul meu, Avram 
Dicianu, pentru că tata era deja la Canal, la roabă şi la lopată, iar 
mama abia reuşea să se hrănească pe sine, întrucât, săraci lipiţi ca 
atunci, n-am fost niciodată. Mai ales în cei trei ani de teroare şi jaf cât 
trenul nesfârşit care colecta alimente pentru Marele Prieten Ielibelitor 
a rămas încremenit ca un balaur veşnic nesătul în gara   Betonaj, la 
numai trei kilometri de şanţul blestemat al Drumului fără pulbere, 
despre care surghiuniţii de la Cadrilater, înghesuiţi pe ruinele abia 
vizibile ale străvechiului fort Caraharman, începuseră să creadă că a 
fost proiectat special pentru ei. 

Pe vremea aceea, casa lui Avram Dicianu, starostele neoficial al 
Satului Nou, se afla foarte aproape de buza cea mai înaltă a 
promontoriului friabil, de pe care alunecase zidul de răsărit al cetăţii 
şi cu care se încheia, înspre Mare, podişul de calcar sarmatic al 
Dobrogei.  La marginea întregului pământ locuit, cum scria Strabon, 
sau Ultima Terra, cum o alintase, printre lacrimi, Ovidius. 

Odaia cea mare, în care îmi petreceam cam toată iarna, căci n-
aveam haine îndeajuns de groase, ca să mai ies pe uliţă sau măcar 
prin bătătură, avea o fereastră înaltă şi largă, cu un pervaz neobişnuit 
de lat pe care îmi aşterneam o pătură militară şi, aşezat turceşte sau 
tolănit într-un cot, studiam spatele  casei lui Cornilă Antonov,  de pe 
care lutul întărit cu pleavă şi baligă de cal se desprinsese în paleşti 
largi, desenând nişte hărţi misterioase şi mereu schimbătoare pe care 
eu căutam, într-o dulce zădărnicie, vreun înţeles tăinuit.  

Dar puteam supraveghea destul de bine şi uliţa îngustă din 
dreapta, străjuită de scheletele salcâmilor şi ale oţetarilor, pe care, ici 
şi colo, vegheau cuiburi ţepoase de ciori, în deplin acord cu  tigvele 
albe şi rânjite  ale pietroaielor rostogolite din garduri. Ca să nu mai 
amintesc de crucea  din calcar sarmatic, de culoarea melcilor de nisip, 
pe care moşul meu o comandase anticipat, pe-aşa vremi ticăloase, şi pe 
care-o ţinea pregătită-n picioare la loc de mare cinste, rezemată cu 
nădejde de trunchiul bine împlinit al nucului strămoşesc de lângă pătul.   

Uneori, cu bocetul neîncetat al mării-n urechi, chiar mă simţeam 
într-un fel de cimitir  din afara spaţiului şi timpului, pentru că, prin 
lumina burniţată a zorilor, tiugile pleşuve şi gălbejite, pe care 
mam’mare le înşira prin parii rari ai gardului dinspre vie, păreau 
desprinse din seria cu Vânătorii de capete a Submarinului Dox, 
care îmi ajunsese în faţa ochilor, prin nu mai ştiu ce întâmplare 
fericită-a pustietăţii 

Şi, astfel, îmi petreceam, zi după zi, pe pătura mea de la graniţa 
dintre scorbura caldă a odăii şi marele cimitir iernatic de-afară, unde 
bunicul, de când  i se luaseră caii şi boii, cu tărăboi războinic, cu 
bocete strânse în pumni şi cu blesteme hăulite spre cer, îşi tot făcea 
de lucru prin grajdurile lui, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

– Mă duc să dau de mâncare la animalele-alea!, zicea el 
căpiat şi începea să se învârtă aiurea şi să se îmbrace cu ce se-
ntâmpla să-i cadă în mână. 

– Bine măcar că mi-au lăsat motanul ăsta, zicea bătrânul când se 
dezmeticea, referindu-se la singurul meu prieten, un motan negru cu 
superbe pete albe, armonios şi seducător orânduite pe cap şi pe labe, 
printr-un fascinant joc al hazardului, dar care, la vremea meselor, se 
jeluia ca o cobe  printre picioarele noastre, ceea ce-l făcea pe tata-
mare să pună mâna pe-o trestie gata pregătită-ntr-un colţ şi să-l 
apostrofeze încruntat şi sarcastic:    

– Opaaa! Fir-ar nasu’ tău al dracu’!! Ai rămas nemâncat?!! Păi, 
tu-împarţi şoarecii cu mine??! 

Iar, când se umfla o dată: Zââât!!!, bietul moton se arunca orbeşte 
prin uşa întredeschisă  şi nici nu mai da prin ogradă în ziua aceea. 

Dar eu rămâneam, ca de obicei, la geamul meu, de unde studiam 
foarte atent mişcările zgribulite şi numai aparent dezordonate ale 
vrăbiilor care îşi aveau cuiburile în galeriile de olană de pe casa lui 
Cornilă – Putoare-aia dă surd împuţit, cum îl alinta tata-mare, pentru 
că vecinul nostru, răcnind ca un apucat, avea zilnic câte ceva de 
lăcrimat, de blestemat şi de revendicat.  

Oricum, ca mameluc şi otreapă, făcuse parte din toate Comisiile 
Iadului: de lămurire, de propagandă, de întovărăşire, de colectivizare,  
de colectare, de lichidare de-înconfiscare, de agitaţie, de demascare 
de pretenie sau, mai rău, de-întovărăşie cu Poporul Sovietic 
Eliberator, de Luptă pentru Pace şi de multe alte uimitoare împieliţări 
ale Necuratului pe Pământ. 

– Bă Nichipercea, îi urla tata-mare peste gard, eu n-am nimica 
împotriva păcii, ba, chiar mă rog, în fiecare zi, ca să vă dea Domnu’ 
Pacea Veşnică... Şi ţie şi lu’ Stalin ăla al tău! Că şi-ăla-i tot un surd 
bolnav la creiere, ca şi tine, tu-vă stelele mamii voastre la toţi!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe urmă, o lăsa mai încet, ca şi cum ar fi vorbit cu motanul:   

– Păi, uită-te şi tu iedee, la securitatia lu’ peşte-afumat, s-angajieze, 
ca turnător, un surd ca oala, săracu’?!! Iezact ca-n povestea-aia cu: 
Joacă  Mucea cu Căcâcea şi le cântă Zgrimburicea, că poate să se fi 
termenat lumea de pe faţa pământului şi-a rămas numa’ lighioane şi 
numa’ cantauri, ca acesta?!! Da’ noi n-om fi aflat încă. 

Asta se întâmpla în perioada când tata mare nu mai ieşea de loc 
din ogradă ca să nu mai vadă sau să mai audă ce mai puneau la cale 
toţi golanii  şi toate iudele, care se treziseră, peste noapte, şi 
judecători şi călăi. De dimineaţa până seara, şedea cocoşat pe-un 
scăunel  din lemn de salcâm, cu urechea dreaptă aproape lipită de 
străvechiul său radio Telefunken, unde monoton şi sibilinic, ca o 
stranie prevestire a unui destin mai îndepărtat decât moartea, 
şopoteau, printre pocnete şi şuierături înnădite, crainicii neobosiţi de 
la Europa Liberă. 

– Mă nepoate, tresărea el câteodată, întorcându-se spre 
culcuşul din fereastră, de unde eu, cu motanul în braţe, studiam 
de zor hărţile la fel de monotone şi de sibilinice ale realităţii 
imediate. Aoleu, mă băiete, păi, dacă vin americanii, eu, unu’ pă 
Anton ăsta îl belesc frumuşel dă piele, îl umplu cu paie  şi-l atârn 
în salcâmu-ăla dă la uliţă, ca să văd şi eu dacă, în-afară dă 
motanu-ăsta, l-o mai boci cinevaşilea! 

Nenorocirea cea mare era că lui Anton, ca vecin, i se încredinţase 
sarcina de partid, de a-l convinge pe tata-mare să semneze oficial 
cererea de înscriere în GAC, ca să intre cu acte în regulă în marea 
comunitate a lămuriţilor, că, de luat, i se luase cam totul, 
mizându-se acum doar pe uriaşa sa putere de influenţă morală, 
căci, aşa cum zicea Caterof – dacă-l înscriem pe Avram, atunci 
înseamnă c-am înscris tot satul. 

De aceea, disciplinat şi cam într-o ureche, vecinu’Antonov  bătea 
darabana în portiţa de uluci de pe hotar, cu noapte-n cap, până ce 
bunicu’ ieşea bălmăjind, fără pălărie şi cu dumicatul în gură: 

– Ho, bă Tartacot, că nu ne-am născut toţi cu rahat în urechi!  
– Păi, am venit cu cerere-aia! hăulea  ăla, agitând, pe deasupra 

pălăriei, formularul gata completat. 
– Păi, foarte bine te-ai gândit să vii aşa, cu noaptea-n cap, da’ 

treb’e să mai aştepţi niţeluş, că m-ai luat cam pă nepişate şi  cine ştie 
ce mi s-ar putea  întâmpla, dă iemoţie, bă, dac-oi semna  beleau-aia! 

După care dispărea pe undeva, prin magazii sau prin beci, până 
ce Reprezentantul oamenilor muncii de la oraşe şi sate se-apuca 
din nou să bată căluşu-n uluci.  

– Bă, Sarsailă, ia las-o mai moale cu tob-aia c-o s-o iei la vale cu 
casă cu tot!! răspundea tata-mare, într-un târziu, ca şi când ar fi vorbit 
de sub temeliile casei. Păi, tu nu vezi, bă, tu-ţi orechiile mătii dă 
Holeră surdă, că ţ-a putrezit şi pământul dă sub tălpi!? Vă cheamă   
tat-al vostru, Mamona, bă, ca să vă pupe-n bot şi să se întoarcă, cu 
voi dă gât, în scorbura lui dă jăratic dân Miezul Pământului!! 

De fapt, ceva mai departe, în stânga pintenului de loess al 
podişului, o halcă imensă din mal se desprinsese şi se prăbuşise, 
fără vuiet şi scrâşnet, prăvălind în Buhaz, ca pe derdeluş, şi 
singurul saivan al abia încropitului GAC, cu caii şi cu vacile 
înconfiscate, la ultima razie, de la lipitorile chiabureşti, care 
complotau criminal să împiedice transformarea revoluţionară a 
agriculturii şi să amâne astfel Iepoca de Aur a laptelui şi-a mierii. 
Dovedindu-se, astfel, cu prisosinţă  că genunchiul de roci pestriţe şi 
sfărâmicioase pe care şedea tot satul era măcinat şi mâncat pe 
dinăuntru de o stricăciune mai veche, care se întinsese nevăzută-n 
adâncuri, ca o cangrenă a veacurilor. Căci, imediat după 
morocănoasa prăvălire a malului stâng, ieşiseră la iveală straturi 
peste straturi de ruine putrede sau pârjolite, văgăuni cu hoituri 
mucede şi cu tăciuni încleiaţi, dărăpănături năprasnic dezmembrate 
şi fărâmiţate, mormane de  cenuşi mucede şi de gunoaie 
descompuse, paragini, necurăţenii, gunoaie, oase calcinate, tigve, 
ţeste, ciolane şi hârci sfărâmate. Prăpădenia prăpădeniilor în 
veşnică destrămare şi spulberare, morminte ţinând în braţe alte 
morminte, prăbuşite apoi în golurile neîncetat flămânde ale unor 
morminte mult mai vechi, săpate şi ele în buza unor gropniţe 
văruite şi ieşite din timp. 
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praful și pulberea

Numai că, văzute din exterior, toate deşertăciunile astea se 
orânduiau ca dungile succesive de pe un lăicer îndoliat,  ruină peste 
ruină, catacombe peste osuare şi hrube, spurcăciuni rânced-
putregăite, stârv peste stârv, cărbune peste cărbune şi pârjol peste 
pârjol, deşeuri peste paragini şi tot aşa, tot aşa, tot aşa, tot aşa, până 
în Miezul-de-Foc-şi-de-Fier-al-Pământului şi până dincolo de 
Facerea Lumii. Adică, un colcăitor şi tăcut cimitir al cimitirelor, 
bine camuflat de trecerea indolentă a timpului, pe sub ţintirimul 
ceva mai agitat de deasupra. 

Iar eu care, zi de zi, cercetam tot mai încordat hărţile murale de 
pe spatele casei lui Anton, aş putea să bag mâna-n foc că am fost cel 
dintâi care-am descoperit, fără să le înţeleg,  primele Semne  ale  
Sfârşitului.  Pentru că, necontenit, acolo, pe zidul murdar, apăreau 
crăpături şi şanţuri noi, într-un fel de complicate pirogravuri 
misterioase, îndoliate şi rău-prevestitoare. Mii de fisuri viermuite şi 
încâlcite, destrămându-se descurajant chiar pe harta din mijloc, care, 
rotundă şi muşcată lacom pe margini, părea chiar harta ţării noastre, 
săraca, de la care, cu nesecată nădejde, aşteptam pe jumătate 
inconştient primul semn desluşit, de condamnare sau de izbăvire, 
bântuit mereu de groaza că acel semn va apărea acolo, într-o bună zi, 
dar fără ca eu să-l descopăr sau să-l pricep. Desigur că mă gândisem, 
mai întâi şi-ntâi, la vreo comoară ascunsă, pentru că turcii şi bulgarii 
foarte bătrâni care mai rămăseseră aici, după Tratatul de frontieră 
româno-bulgar, spuneau că, atacaţi de cazaci, bogaţii negustori şi 
armatori turci abandonaseră, în grabă mare, fortul Caraharman, după 
ce, cuprinşi de panică, îşi îngropaseră averile pe unde se nimerise. Iar 
dacă sunt comori îngropate, cugetam eu, atunci trebuie să fie şi 
semne enigmatice care să ducă la ele, aşa cum citisem în mai toate 
cărţile interesante, care-mi căzuseră-n mână. 

Comori existau, desigur! Dar comori şi însemne pe lângă care ai 
putea să treci şi de-o mie de ori pe zi, fără să le dibuieşti şi fără să le 
pricepi. Cum ar putea să fie cazul cu hărţile de crăpături, de şanţuri şi 
de surpături, aparent întâmplătoare, de pe casa lui Anton. O pură 
întâmplare, oare!? Dar cum se numea totuşi întâmplarea care le 
desena şi le aduna fără odihnă acolo!?  

Până când, într-o vineri, toate crăpăturile acelea s-au tras şovăitor 
înspre mijloc, adunându-se într-un singur şanţ negru şi ascuţit ca un 
fulger de catran, al cărui vârf de cărămidă roşie, rătăcită, uimitor, dar 
semnificativ, prin zidăria de lut a cocioabei, se oprea chiar acolo 
unde, pe o hartă reală a ţării, ar fi trebuit să se afle chiar degetul de 
argilă calcaroasă al Capului Midia. 

Atunci, mi s-a părut că-nţeleg şi-am alergat numai în ciorapi, ca 
să-mi chem disperat motanul care, iar şi iar, îşi făcea de lucru pe casa 
vecinului, încercând, cu sadic meşteşug scrupulos, să scoată puii 
golaşi de vrăbii din cuiburile adăpostite pe sub olane. Totul într-un 
lărmălău apocaliptic de ciripeală, cârâială, chirăială, jelanie şi 
văicăreală, deoarece toate vrăbiile satului se adunau parcă într-o 
volbură învălmăşită, deznădăjduită şi îndurerată, care se învârteja 
viscolind furtunos şi asurzitor în jurul motanului, în timp ce acesta se 
ospăta tacticos şi placid, chiar pe buza  ştirbă a acoperişului. Ca să nu 
mai spun că la toate astea se adăugau înjurăturile răcnite, chiuite şi 
mugite ale lui moş Anton, care mişuna turbat pe hotar. 

Moment în care pământul a sughiţat molcom sub tălpile mele, ca 
un uriaş animal adormit, iar hardughia de chirpici înnădiţi a lui moş 
Anton s-a lăsat deodată-n genunchi, ca o vită lovită-ntre coarne. 

Apoi o fugară  crevasă întunecată, ca un rânjet nemilos al 
pământului, s-a azvârlit miraculos de sub temeliile scufundate ale 
cocioabei, înaintând ca un şarpe veninos şi flămând înspre tălpile lui 
Anton, care, cu pumnii încleştaţi spre cerul senin, ne ameninţa cu 
ocna pe toţi, începând cu tata-mare, cu motanul său demolator şi 
continuând cu mine şi cu toate rubedeniile celor dintâi până la al  
şapteş’şaptelea neam. Iar norocul nostru şi-al spiţei umane sau 
pisiceşti, în general, a fost că moş Anton a dispărut numaidecât de pe 
faţa pământului, hăulind şi încercând disperat să se agaţe cu ghearele 
larg arcuite de aerul pe care tocmai îl spurcase sulfuros cu ocările lui. 

Apoi, tot vârful acela de pinten, cu şandrama cu tot, s-a rostogolit 
huruind  înspre şanţurile lacome pe care arheologii le deschiseseră în 
gorganul de puzderii al fostului fort Caraharman. 

– Pisoiul! Uite pisoiul!!, am explodat eu, sărind gardul înspre 
gutuiul contorsionat şi uscat de pe hotar, în care motanul se aruncase, 
din instinct, în ultimul moment. 

Casa cu temelii, cu olane şi cu vrăbii cu tot, se ştersese 
definitiv de pe faţa pământului iar, în depărtare, se vedea acum, 
ondulată, imensă şi limpede, marea, cu horbota ei festivă de 
atlazuri şi de dantele. Iar dincolo de tălpile mele se căsca un 
crater cu margini de cretă zdrobită, pe jumătate plin cu cenuşi 
mucede şi cu gunoaie fără forme sau chip. 

– Ia uite-l pe Şoricilă! Viu şi nevătămat!, am strigat eu din nou, 
pe când mă întorceam cu motanul în braţe. 

– Păi, a spus tata-mare, închinându-se cu adâncă revelaţie, chiar 
mă miram eu ca Belzebut însuşi, în toată Spurcăciunea lui drăcească, 
să-şi dea  atâta grozavă străduinţă, numa’ şi numa’, ca să  spulbere de 
pe faţa pământului un păcătos de motan!! 

Dar partea cea mai bună a acestei pogorâri infernale a fost că, din 
ziua aceea, de pe prichiciul lustruit al ferestrei mele, puteam să admir 
nestingherit laguna verde-sinilie a Buhazului, dincolo de care se 
deschidea acoperişul de argint vechi al mării şi fereastra translucidă 
de la marginea lumii, dinspre care, în primăvara aceea, am văzut, 
prima oară, cum un fluviu de păsări exuberante  se apropia în valuri 
fremătătoare peste harta  provizorie a bălţilor, aducându-ne, poate, 
vestea cea bună că, dincolo de hărţile scufundate ale coşmeliei lui 
moş Antonov, mai dăinuia totuşi o lume albastră senină şi liberă, dar 
pe care numai zborul ar mai fi reuşit  s-o atingă  vreodată. 

În vreme ce undeva, dincolo de cocoaşa de calcar a podişului din 
spatele meu, începeau gardurile din sârmă ghimpată şi gropanul-
balaur al Canalului, unde mii şi mii de viermi neadormiţi ai 
pământului rodeau, zi şi noapte, din mal, cu faţa-n ţărână şi cu tălpile 
prinse în pulberea mereu vânturată a lumii. 

o povestire de Ioan Florin STANCIU 
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UN VAD. VADUL 
 

străbaţi oraşul. plimbi lupa într-un gest de adoraţie. cauţi deasupra oglinda potrivită. 
încerci să fixezi un ţinut pe o hartă. un ţinut care se trage spre margini. se prefiră, scapă printre degete. 
oraşul nu mai dogoreşte, doar pâlpâie sub întinderea mâinilor. se vindecă, aşternut sub cerul palmelor. 

îi cauţi terasele de abstinenţă. locurile unde nu-ţi iese în cale, nu răspunde. unde nu se lasă privit prin tine. 
unde te despoaie de referinţe, de orice trecut, unde îşi retrage punţile. 

unde virajele sintactice sau informale fie nu se mai pot lua, fie sunt în zadar. 
iar traficul între prezent şi trecut, tur-retur, traficul acela ce înteţeşte supravieţuirea diurnă, e pe butuci. 

unde este conturul unei tăceri de nestrăpuns. conturul cruzimii minuţioase. 
redus la o maşină de privit. dorinţele retrase ca nişte coarne de melc. 

străbaţi oraşul de-a curmezişul curbelor de nivel. cum ţi-ai trece arătătorul peste coastele unui trup răstignit. 
eşti umbra unui sfeşnic, în descreştere, pe o masă încărcată de argintării. 

se roteşte, în jur, peştera cu pereţi înţesaţi de postere colorate, postere lichide. 
prins în centrifuga murilor, vegheat de o mare dezamăgire. apăsând aici, zvâcnind dincolo. 

în aceste parohii ale măruntaielor şi mădularelor, vei săpa după un orizont, iar mai târziu, vei uita. 
alţii ţi se vor alătura atunci, întreţesuţi, îngroşându-ţi pielea, mai departe de simţuri. 

feţe care vor înceta să spună ceva. căci e un vad aici. şi timpul te joacă mereu în bătăi pe umăr, în aluzii. 
folosindu-şi iscoada de suflet, cu rază maximă de acţiune, memoria. închegând horbotele îndoielii. 
mai apoi crusta de spaime. audio şi video spaima. spaima măsurată în biţi. spaima mixată în biţi. 

spaima intonată în biţi. spaima înhumată în biţi. 
căci e un vad aici şi nimic mai covârşitor, mai îmbălsămat în bezne. 

decât tine, în spatele unei uşi pentru totdeauna închise. sub tavanul de amintiri. 
care coboară, aproape să prindă ziua de azi. unde s-a vorbit, iar acum se bolboroseşte despre strivire. 

şi ei, dincolo, scămoşaţi, prinşi în contururi apoase, căutându-te. cu sufletul, ca şi mâinile, frânt. 
îndepărtându-se apoi, deşi tot acolo. revenind la ceea ce – n-ai ştiut, iată! – e doar viaţă. şi uneori tu. 

trecându-le pe dinaintea ochilor şi atunci ei înălţând pios bărbiile şi tresărind. 
de parcă un nor ar acoperi, cât o bătaie de pleoapă, soarele. 

şi un ţinut mlăştinos sau o bulboană aici, sub omoplatul stâng. un ochi, de fapt. care refuză să mai vadă. 
căci e un vad aici. şi mlaştini încercănează oraşul. unduit în mozaicuri anamorfotice. prelins pe parbrize & capote. 

narcisiac, descompus în efigii, în vitralii plasmatice, vălurit, răsturnat. 
purtat pe parbrize & capote. noile capele sixtine. 

 
 

ABONAMENT ANUAL LA SFÂRŞITUL LUMII 
 

gustul pentru artificii s-a infiltrat temeinic, tăcut, 
prin fisura minusculă a primului pas înapoi, 

nu-i greu de închipuit triumful înălţat în ochii celuilalt, 
un fir de fum bine strunit, ca o funie, 
peste un crater de sudoare şi julituri 

(dar de unde altundeva, dacă nu dintr-o cloacă a naturii, 
pot pleca artificiile?), 

nu e de mine, nu va fi niciodată, aici, 
unde toate se înfoaie la vedere, 

precum înşelătoare geamanduri săltând în ape unduitoare 
 

după destulă vreme aveau să apară întăririle, fortificaţiile, 
puberul stârnit din copil, tânărul din puber, maturul din tânăr 

nici urmă de ferocitatea masculului, 
în spate nimic altceva decât retrageri 

şi tot mai puţină lumină 
 

din ţevile lui ianuarie, 
deşi, presupun, rărunchii se află mult mai aproape de adevăr, 

pleacă de fiecare dată ceva, 
un artificiu fără căpătâi, 

unul dintre acei şoricei piperniciţi, derutaţi, 
de care zilele sunt pline ca sacii cu făină, 

o aşchie purtată de una din multele aprehensiuni 
vânturate prin sinapse deschise fără un motiv clar, 

o fărâmă neiertătoare va stârni 
valul de îndoială ce va scutura încheieturile anului, 

îi va schimonosi pielea  
n-o să crezi, va decima anul întreg, 

ca pe un furnicar la gurile căruia se presară otrava 
 

  POEZIA… UNDE E POEZIA? (TĂCEREA EI NE OMOARĂ) 
 

e încă bine câtă vreme cititul e singurul bandaj 
prin care rana nu răzbate afară 

nu se cască spre lume 
încă bine strâns înfăşurat în pagini 

să-ţi vezi de citit mai departe 
nu mai e voie să-ţi mărturiseşti aerul 
poate doar să ai aerul că ai face asta 

că ai cunoaşte-o printre altele 
sunt lucruri mai importante în viaţă 

deşi privirea nimereşte atât de rar aici 
mereu în altă parte 
numai în viaţă nu 

în faţă de unde se aşteaptă sosirea punctului rătăcitor 
unde deocamdată cresc precum cercurile arborilor 

rânduri rânduri de oameni tăcuţi 
ca în fotografiile acelea în care 

nu se cunoaşte motivul 
dar fac prinsoare că nu poate fi decât unul arhetipal 

toţi stau aliniaţi cu mâinile împreunate 
mai jos de curea 

ca şi cum ar alcătui un zid 
ca şi cum orizontul ar fi o lovitură de pedeapsă 

 

* 
armură nu-i pentru moartea ce podideşte pe dinăuntru 

tot mai anevoie desluşesc ce-mi stă faţă 
ochii focalizează doar imagini aflate la mare depărtare 

asta mă lasă de-a dreptul într-un viitor ce 
dacă va fi atins 

îmi va arăta în amănunt tot ce 
acum 

dacă aş vedea clar aş ocoli 
e al treilea ochi 

ispăşind povara unui mare năvod 
nor aşternut peste frunte 
ţesând cu pioasă lentoare 

întunericul celorlalţi doi 
 

* 
mucenici ai dezordinii mânând turme de ifose 

doar fum împleticind privirile şi stâlcind vorbele 
împotriviri ce apasă umerii şi strâng hotarele-n laţ 

în zile ce nu-s decât edemul celor trecute 
edem al Edenului părăsit în grabă 

zile cu soarele cât o groapă 
îndeajuns cât să-i îmbrăţişeze pe toţi 

mai puţin puterea de a înţelege 
scăpată mereu din marile încercuiri 

 
                        CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

DAN BOGDAN HANU 
Nǎscut la 24 mai 1962, la Rǎdǎuţi. Studii gimnaziale şi liceul de 

matematicǎ-fizicǎ „George Bacovia” din Bacǎu, promoţia 1981. A absolvit 
Facultatea de Geofizicǎ a Universitǎţii din Bucureşti în 1987. Doctor în 
geofizicǎ (1999), membru USR (din 2003). A debutat publicistic în revista 
„Ateneu” (iulie 1990). Autor al volumelor: „Vindecarea de simetrie” (Editura 
Cronica, 1999), „Portret în cuţit” (Editura Vinea, 2001), „Cartea invaziilor” 
(Vinea, 2004), „Eyeless in Paris” (Vinea, 2006). Premiul naţional pentru 
poezie (debut) „Mihai Eminescu” (2000), premiul revistei „Tomis” (2001), 
premiul pentru poezie „George Bacovia” (2003); premiul revistei electronice 
„Clouds”, New York (2004). 

 
„Poet de o rară sensibilitate, universitar la geologie 

(doctor în magnometrie), Dan Bogdan Hanu face o figură 
aparte între scriitorii ieşeni. Discret, în afara găştilor, distins, 
retras. (...) A publicat cărţi de poeme ample (de altfel, Al. 
Cistelecan îl denumea ca pe un „arhitect al poemului”; de ce 
nu i-ar spune un geolog al poemului”.  

Liviu Ioan STOICIU 
 

* 
 

„Există prietenie între literați? 
Voi da un răspuns destul de dezamăgitor. Prietenia 

între literați tinde tot mai mult – se ambiționează, la urma 
urmei – să-și părăsească statutul clasic și să devină un… 
obiect fractal. Lăsând la o parte motivațiile secesioniste de 
după ’89 – deloc neglijabile –, care au dus la cunoscutele 
scindări din rațiuni politice, multe din ele circumstanțiale 
după cum s-a văzut, ideologice, masificând ideile care va să 
zică, omenești de la un capăt la altul însă, altele au fost și 
sunt cauzele separărilor ori aderărilor de substanță. În 
ecuație intră acum, mai mult ca altădată, posibilitățile și 
algoritmii de a te înălța în zonele mai rarefiate ale ierarhiilor 
literare. Cred în prieteniile literare acolo unde concurența pe 
și de profil face loc omului, sunt foarte sceptic în privința 
fiabilității prieteniilor de neoformație. În plus, lumea nu prea 
mai este învățată să aștepte, să redescopere vechile valori 
etice, iar creația este văzută mai degrabă ca un vehicul 
pentru negarea unui alt conținut, decât o preocupare pentru 
a intra în rezonanță cu alte tipuri de expresi(vitat)e. (...) Ca 
să conchid: dacă ești și poet și critic, doar al doilea este 
căutat pentru o eventuală prietenie. Sinceră”.  
 

Cassian Maria SPIRIDON  
în dialog cu Dan Bogdan HANU 
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UN FĂLTICENEAN 
„DINAMIC ŞI 

LUCID”  
 

După generaţia profesorilor Dan 
Protopopescu şi Constantin Ciopraga, Vasile 
Gh. Popa a fost unul dintre corifeii 
Fălticeniului, dar şi un martir al închisorilor 
comuniste. Recent, Fundaţia Culturală 
ANTARES din Galaţi a tipărit, prin grija 
medicului Vasile Popa, fiul cărturarului, 
volumul Letopiseţ fălticenean. Ultima etapă 
(446 de pagini, format academic). Prefaţată de 
un alt fălticenean, scriitorul Grigore Ilisei, 
cartea prezintă un interes supralocal. Dincolo de 
însemnările despre familie, despre oameni şi 
evenimente din „mica Florenţă”, cum a fost 
supranumit Fălticeniul, autorul a fost un 
împătimit cititor şi un avizat comentator al celor 
citite, precum şi un neobosit culegător şi 
cercetător al folclorului (din care i-a fost 
publicat foarte puţin din motivul penuriei de 
hârtie, de fapt al reticenţei autorităţilor 
comuniste faţă de autor), un acut portretist, un 
exigent observator de vicii, moravuri şi tradiţii, 
un critic – constructiv, dar neavenit – al 
mersului agri/culturii, preţuitor al ţăranilor 
cărturari şi al rapsozilor din zonă, îndrumător al 
condeierilor. Din multitudinea celor enumerate, 
se impune o selecţie. L-a admirat pe 
germanistul Virgil Tempeanu, căruia i-a dedicat 
o monografie, a scris despre Fălticeni şi Artur 
Gorovei, a dialogat foarte des, uneori ore 
întregi, cu Vasile Lovinescu, fiind uluit de 
originalitatea evaluării lui Mihai Eminescu, Ion 
Creangă şi a unor opere populare (basme, 
legende şi altele) în perspectivă esoterică. A 
constatat cu încântare similitudinea unor idei ale 
lui Vasile Lovinescu cu cele ale unor ţărani 
cărturari iubiţi şi căutaţi pentru viabilitatea 
tezaurului de spirit pe care îl aveau. În 
caracterizarea unor personaje din literatură sau 
din viaţă, V.Gh. Popa a folosit noţiunea de 
personalitate, căreia i-a conferit trei coordonate: 
„Prospecţie, retrospecţie, introspecţie… numai 
cine trăieşte mereu, dinamic şi lucid, în aceste 
trei dimensiuni, este o personalitate”. Cert, şi el 
a întrunit aceste însuşiri. Vasile Gh. Popa a fost 
realist şi obiectiv în evaluarea multor scriitori, 
unii „monştri sacri”, din literatura română şi 
universală. Câteva exemplificări: citind 
portretul făcut de „sculptorul” G. Călinescu lui 
Eugen Lovinescu, în Istoria literaturii 
române…, exclamă:  „Ce putere! Cât de frumos 
e! Dar cât de neadevărat!”; despre Viaţa lui Ion 
Creangă, a aceluiaşi, afirmă: „Din nou am 
impresia că marele spirit a spus o mulţime de 
lucruri inexacte sau exagerate. Îmi propun 
plăcerea să le subliniez şi să-mi vorbesc despre 
ele aici, eu cu mine însumi”; culegerea de 
articole  Gâlceava înţeleptului cu lumea a  
„divinului critic” îi ocazionează alte exclamaţii: 
„Formidabil a mai fost acest Călinescu! Divers, 
proteic, neobosit, scânteietor, plin de 
imaginaţie, de răutate şi de candoare, scrisul său 
te incită …/dar/ nu poţi fi de acord cu tot ce 
spune dânsul”; „cele peste o sută de pagini 
despre Eminescu, scrise de Eugen Lovinescu în 
această carte (Maiorescu şi contemporanii săi –
n.n.) sunt mult mai concentrate şi mai <la 
obiect> decât Viaţa lui Eminescu de George 
Călinescu”; „Zică lumea orişice, mie Fănuş nu 
mi-i simpatic. Scrie prea încărcat, prea 
înzorzonat, şi când face cronică sportivă, prea 
nedrept, prea pătimaş, prea lipsit de măsură”; 
„Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, (…), o 
<porcărie frumoasă>”, arată „că Fănuş Neagu 
nu e un mare scriitor. E un scriitor modest, 
forfotind de metafore bizare, haotic, lipsit de 
stăpânirea de sine şi de dominarea demiurgică a 
materialului… Nici Îngerul a strigat, în jurul 
căreia s-a făcut destul zgomot nu mi s-a părut o 
carte vrednică de a fi ţinută în bibliotecă”. 

 

După moartea lui Zaharia Stancu, afirmă: 
„Fiu de ţăran, energic, impetuos, colţuros. 
Scriitor cu nerv şi cu talent”; „Am citit 
Uruma de Zaharia Stancu. Se citeşte cu mare 
plăcere. E plină de culoare. (…) Proza lui 
Zaharia Stancu, deşi atât de deosebită de a lui 
Sadoveanu, e totuşi tot aşa de lirică, de 
subiectivă ca şi a marelui scriitor moldovean. 
E foarte departe de ceea ce numea Eugen 
Lovinescu <proză obiectivă>”;  V.Gh. Popa 
consideră Delirul un roman realist şi 
îndrăzneţ, dar îi reproşează abuzul de scene 
erotice, de o anumită rudimentaritate rurală a 
protagonistului; împărtăşeşte părerile lui V. 
Lovinescu că, deşi a scris „pagini magistrale” 
şi „e socotit în Franţa mare scriitor”, Emil 
Cioran blamează până la absurd poporul 
român. Optica lui în faţa multor tineri scriitori 
este, în genere, adecvată; deseori îl evocă pe 
Nicolae Labiş, iar pe 7 aprilie 1975 se bucură 
că, în cadrul unei consfătuiri naţionale, 
organizată de revista „Cronica”, poetul 
Nicolae Turtureanu îl prezintă pe autorul 
Luptei cu inerţia ca model de lectură, gândire 
şi responsabilitate scriitoricească: „Pe acest 
teren fertilizat a apărut apoi generaţia lui 
Nichita Stănescu (…)”. Lecturînd Reîntoar-
cerea verii de Grigore Ilisei, îşi exprimă mai 
multe opinii, unele întemeiate, altele 
discutabile: „Proza lui Ilisei mi se pare 
ciudată. E notaţie măruntă, analiză psihică 
meticuloasă. Lirismul e mereu prezent. (…) 
Uneori, scriitorul are imagini de mare 
frumuseţe (…) De fapt, în schiţele lui Ilisei nu 
se întâmplă nimic. Se pleacă de la nişte 
lucruri mărunte, nesemnificative care 
provoacă în sufletul eroilor frământări, 
spaime, păreri, zbuciumări nejustificate (…) 
În general, peste aceste mărunte întâmplări şi 
mărunţi eroi, pluteşte un aer de stranietate. De 
aici vine farmecul paginilor”.  

Sintetic privind, V.Gh. Popa este – cum îl 
şi consideră Grigore Ilisei – un „hermeneut al 
culturii populare, clasicist, fin interpret al 
literaturii româneşti şi universale, teolog, 
filosof al culturii, om legat prin toate fibrele 
făpturii de ţara sa”.  
 

 

Constantin BLĂNARU 
 

 
 

„FIII BAHLOVIEI”   
Ca şi Eugen Heroveanu, care a scris 

despre Iaşi şi ieşeni dintr-o chemare 
sufletească, Paul Iancu apare în situaţia 
acelui „historiador” din culturile hispanice 
însărcinat în exclusivitate cu studierea 
istoriei urbei. Acesta nu-i numai un „post”, o 
râvnită deminitate locală. Dacă s-ar fi 
finanţat o asemenea funcţie la Iaşi, ar fi fost 
ocupată de către ing. Ion Mitican, el neavând 
concurenţă în zona „nespecialiştilor”. Ca şi  
I. Mitican, Paul Iancu s-a „specializat din 
mers” la „locul de muncă”, dragostea pentru 
urbe fiindu-i „crez” laic. Hârlăul „viază în 
cântecul aducerii aminte”, este punct nodal 
al cosmogoniei lăuntrice, este pământul din 
care am crescut şi în care ne regăsim.De 
după valul istoriei, îmi apar numeroase 
imagini: aşezări geto-dacice, cu urme la 
Pârcovaci (dealul Miriştei), la tarlaua Ţelina-
Bădeni; fragmente de urne greceşti, care 
dovedesc legături cu lumea elenă, aşa cum  
s-au găsit la Curtea domnească; fragmente 
de amfore romane, descoperite la Curtea 
domnească, Dealul Humăriei, Dealul Vişi-
nului etc. Acestora li se adaugă tot felul de 
hrisoave din care aflăm, spre exemplu, că, la 
1 mai 1384, Petru I făcea o danie către 
Margareta şi anume pentru ctitoria „mamei 
sale prea iubite” din oraşul Hârlău.  

Tot la Hârlău s-a născut unul dintre 
domnii Moldovei, Petru Rareş, s-au înălţat 
bisericile Sf. Dumitru şi Sf. Gheorghe, 
spre pomenirea ctitorilor şi bucuria 
sufletească a închinătorilor. Oricare ar fi 
explicaţia toponimului Hârlău: „popas”, 
„vas de măsurat vinul” (hârgau) sau 
„gârlă”, toate duc spre sigiliul, pecetea 
târgului de odinioară, care reprezintă o viţă 
de vie cu tirs dionisiac şi struguri.  
Numeroase documente şi relicte atestă 
importanţa istorică şi comercială a 
oraşului, cu creşteri şi descreşteri specifice 
„valului vremii”. În „Prefaţa” celor două 
volume Fiii Bahloviei, Paul Iancu îşi pune 
întrebări pe care ni le punem şi noi, ca 
cititori: „de ce „fiii Bahloviei?”, „de ce 
Bahlovia?” Şi tot el răspunde. Aflăm, 
altfel, că Bahlovia este numele dat de 
Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Hârlăului, încă 
din 1479. Într-o scrisoare adresată 
dregătorilor din Braşov, apar, în încheiere, 
cuvintele: „DATUM EX BAHLOVIA”, 
prin Bahlovia – precizează autorul – 
„înţelegându-se o arie mai extinsă pe râul 
Bahlui care cuprinde oraşul Hârlău, 
comunele Cepleniţa, Cotnari, Deleni, 
Scobinţi, Podul-Iloaiei sau chiar mai 
încolo”. Nu doar în prefaţă, ci peste tot 
monograful  mărturiseşte că a dorit, înainte 
de toate, „documentară”, în care şi-a luat 
alături pe eroii neamului, pe eroii căzuţi 
pentru glia străbună,  pe cei care i-au oferit 
informaţii despre veteranii de război 
precum şi pe fiii de onoare ai acestor 
meleaguri. Cu elegantă probitate şi 
educaţie clasică, autorul aduce mulţumiri 
tuturor acelora care l-au ajutat în aproape 
labirintica documentare. Asemenea unui 
ghid de muzeu, autorul informează doar, 
lăsând „vizitatorul” să îşi potenţeze cele 
văzute sau citite potrivit experienţei 
spirituale şi afective proprii. Pe lângă 
numeroasele ilustraţii (aproape 500) care 
reflectă activitatea culturală, economică, 
socială şi politică, apar consemnate 
personalităţi cu adevărat marcante ale 
locului. Cititorii cărţii, dar şi vizitatorii 
„Muzeului Viei şi Vinului” din Hârlău, pot 
face o incursiune pasionantă în istoricul 
viei şi vinului, de la motivele biblice până 
în zilele noastre. Personal, văd acest 
muzeu ca o emblemă a Hârlăului. 
Muzeograful – şi, totodată, autorul – se 
identifică cu fiecare obiect prezentat, cu 
fiecare ritual (naştere, nuntă, moarte), cu 
fiecare personaj. Prin acestă carte, Paul 
Iancu a adus, la rampa timpului, pe 
„actorii” istoriei, cu mărturiile minţii şi ale 
talentului lor. Fiii Bahloviei e un ghid 
superior util, pentru cine stie să vadă şi să 
înteleagă. 

 

Lira GRECU 
 

MEMORIILE LUI 
SERGIU BRANDEA  

O nouă carte semnată de Sergiu Brandea 
(Destine), a apărut la editura ieşeană PIM, 
anul acesta, după ce în 2010, la aceeaşi 
editură, Brandea publica romanul Strâmba, 
dedicat Bârladului său natal şi comunităţii 
evreieşti de aici, comunitate căreia însuşi 
Brandea îi aparţine. Inginer ca formaţie, 
născut în anul 1933, Sergiu Brandea a emigrat 
în 1974 în Israel, împreună cu soţia şi fiul său. 
O plecare pe care n-ar fi dorit-o, dar pe care, 
în cele din urmă, n-a mai putut-o evita, 
regimul comunist românesc din acea vreme, 
având un rol esenţial în această privinţă. 
Brandea şi-a descoperit târziu vocaţia 
scriitoricească, (după propria-i mărturisire), 
neavând curaj să creadă multă vreme, în 
steaua sa de condeier, deşi, cochetase în 
tinereţe, în chip sporadic, cu scrisul. 

Destine este un volum compozit, ce 
probează emoţie, nostalgie, sensibilitate şi o 
nestinsă iubire pentru patria de origine. Un 
evreu-român, (sau un român-evreu), un om 
de o sinceritate incontestabilă, care reuşeşte 
să nu-şi lase indiferenţi cititorii. Ceea ce 
impresionează în mărturisirile lui Sergiu 
Brandea este seninătatea, lipsa oricărui 
resentiment, detaşarea de aspectele 
întunecate ale vieţii. Scriitorul e o fire solară, 
optimistă, unul dintre acei oameni care 
aparţin categoriei fericiţilor, în sensul că 
reuşesc întotdeauna să reţină cu precădere, 
întâmplările frumoase ale vieţii.  

În momentul sosirii în Israel, Brandea nu 
cunoştea prea multe despre patria sa adoptivă, 
astfel încât, începând cu învăţarea limbii ivrit, 
a trebuit să se familiarizeze cu o lume aproape 
necunoscută. Ca un şcolar silitor, el n-a 
pregetat să se achite cu sârguinţă de sarcina 
asimilării în noul său cămin, fără a se 
dezrădăcina însă, nici cultural, nici sufleteşte, 
de matricea românească. De altfel, nici nu îşi 
propusese aşa ceva.  

În materie de descrieri citadine, Brandea 
nu omite Ierusalimul, care-l impresionează, 
pe drept cuvânt, pentru măreţia sa spirituală 
şi semnificaţiile-i multiple. Sunt pagini 
oneste, proaspete, detaliile sunt relatate cu 
minuţie, nimic nu este exagerat, strident, 
hiperbolic. E o uimire lucidă, reacţiile unui 
om echilibrat, atent la detaliile semnificative, 
un om care nu doreşte să exagereze, ci să 
ofere o mărturie obiectivă, neputând fi, 
astfel, bănuit, în niciun fel, de subiectivisme 
oculte. Să admitem că puţini memorialişti 
reuşesc o asemenea performanţă.  

În câteva tuşe, Sergiu Brandea face un 
crochiu sugestiv lui Virgil Duda, unul 
dintre cei mai interesanţi prozatori 
contemporani ai literelor româneşti şi 
israeliene. Alt stop-cadru care probează o 
superioară înţelegere a omului, e dedicat 
personalităţii criticului literar Lucian Raicu. 

Brandea schiţează şi imaginile unor 
coreligionari de-ai săi, oameni obişnuiţi, 
care au avut neşansa de a se confrunta cu 
flagelul antisemitismului, dar care şi-au 
păstrat verticalitatea şi credinţa în 
Dumnezeu, reprezentând în acest sens, 
exemple remarcabile de învingători 
anonimi.  Scriitura lui Brandea păstrează 
certe ecouri din înţelepciunea milenară a 
poporului evreu,  un popor excepţional, 
capabil a depăşi fiecare provocare a 
istoriei, graţie încrederii neştirbite în 
victoria spiritului asupra iraţionalului.  

Nu avem de-a face cu o carte 
extraordinară stilistic şi nici Sergiu Brandea 
n-ar fi de acord cu o asemenea caracte-
rizare, pentru că luciditatea şi bunul său 
simţ sunt totale. Dar este o carte care ar 
trebui citită, mai ales de către toţi cei care 
se mai simt bântuiţi de retorica antisemită, 
fie şi dacă ar survola pasajele emoţionante 
în care Sergiu Brandea descrie procesiunea 
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, pe Via 
Dolorosa.  

Pentru romanul Strâmba, Brandea a 
primit la Ierusalim, în anul 2011, premiul 
„Iacob Groper”, motivaţia reprezentând-o 
„eforturile de a păstra vie memoria 
comunităţii evreieşti bârlădene, eterni-
zând-o în conştiinţa actualilor şi 
viitorilor locuitori ai municipiului”. 

Prefaţatorul volumului, scriitorul Vasile 
Filip, îl numeşte pe Sergiu Brandea – „un 
sentimental lucid”. Şi, aş adăuga la    
rându-mi, un om elegant în spirit, de 
superioară moralitate. 

Cr. S. 

                      CCRROONNIICCAA  LLEECCTTUURRIILLOORR  
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Solista s-a remarcat, de asemenea, printr-o ţinută artistică 
deosebită, cu gesturi şi atitudine scenică de un rafinament 
aristocratic. Pianista Ionela Butu a creat împreună cu Diana 
Bucur un dialog bogat în trepte dinamice şi culori expresive, 
având capacitatea individualizării fiecărui peisaj sonor. 
Temperament romantic, interpreta s-a regăsit atât în episoadele 
de visare şi poezie delicată a partiturii, cât şi în vârtejul stărilor 
de tumult, nelinişte şi căutare încrâncenată. Aceste stări 
sunt asimilate însă din poziţia artistului care ştie să exprime 
autentic ceea ce interpretează, fără a pierde controlul asupra 
sensului final. Pianista încântă printr-o echilibrată detaşare 
de efectele interiorizării întregului mozaic de stări 
sufleteşti, chiar dacă prima impresie, formată în timpul 
audiţiei, este de asumare şi exprimare personală. Am asistat 
la un minunat spectacol al oscilaţiei sufleteşti de la 
subiectiv spre obiectiv, şi invers. 

Cred că pentru orice artist ar fi util acest exerciţiu al 
încercării de a se proiecta în afara propriei persoane în 
timpul actului interpretativ, pentru a-şi coordona 
concomitent latura implicării în stările solicitate de partitură 
şi perspectiva situării obiective, în contextul de ansamblu.   

Arta pianistică a Ionelei Butu se remarcă printr-o tehnică 
instrumentală cizelată şi o capacitate de expresie muzicală 
subtil nuanţată. Perspectiva din faţa scenei oferă, în cadrul 
recitalurilor sale, o desfăşurare gestică de fineţe, în care 
mişcările pianistice se înlănţuie firesc, dezinvolt. Esenţa 
impresiilor lăsate sub forma acestui plan de contact între 
interpret şi spectatorul avizat muzical se poate defini prin 
economie şi subtilitate a mijloacelor tehnice instrumentale. 
Privind apoi dintr-un alt unghi, perspectiva asupra 
universului muzical al pianistei se întregeşte precum 
imaginea unui aisberg ce cuprinde întreg conturul său de 
deasupra şi de sub nivelul apei oceanului. O scurtă incursiune 
în afara scenei oferă revelaţia unui artist complex, preocupat 
de evoluţia perpetuă, având un sistem de studiu riguros 
organizat, gândit şi construit logic în jurul problemelor 
specifice fiecărui tip de stil muzical, scriitură sau caracter. 

Având o bogată experienţă acumulată graţie repertoriului 
vast studiat şi numeroasele proiecte artistice în care a fost 
implicată (în calitate de solist, acompaniator, corepetitor), Ionela 
Butu a atins un nivel de concepţie şi realizare artistică atât din 
perspectiva de ansamblu, cât şi în planul detaliilor atent studiate, 
corelate. Aparent imperceptibile, elementele de natură strict 
tehnică (referitoare la mişcări, poziţii ale segmentelor aparatului 
pianistic, modalităţi de atac şi relaxare) stau la baza unui 
eşafodaj complex, minuţios construit prin argumente şi 
raţionamente elaborate de-a lungul carierei sale.  Pe parcursul 
recitalului din 17 martie am asistat la o eficientă punere în 
valoare a ideilor sale, concretizate sub forma reliefării liniilor 
melodice, a planurilor sonore în contextul unor mase armonice 
larg desfăşurate pe ambitusul pianului (tipice, de altfel, pentru 
scriitura pianistică a lucrărilor lui Rahmaninov), a fermităţii 
atacurilor şi preciziei intervenţiilor în dialogul cu soprana, date 
de permanenta gândire anticipativă a momentelor din 
partitură. Ideea călăuzitoare a pianistei se conturează sub 
forma aspiraţiei către un rezultat muzical cât mai aproape 
de perfecţiune. 

Colaborarea Dianei Bucur şi a Ionelei Butu s-a soldat, încă 
de la primele apariţii scenice, cu activităţi artistice valoroase, 
cele două interprete tălmăcind împreună pagini semnificative din 
patrimoniul european al muzicii camerale vocal-instrumentale. 
Sper ca acest proiect să impulsioneze reintegrarea în circuitul 
vieţii culturale ieşene a realizărilor de acest gen. 

Pentru spectatorii de orice vârstă şi nivel al cunoştinţelor 
muzicale, audierea romanţelor lui Rahmaninov a creat 
desprinderea minţii şi sufletului de realitatea cotidiană 
trepidantă, uniformă, ridicându-le într-o sferă superioară de 
trăire artistică.  

 

Mihaela BĂLAN 

În seara zilei de 17 martie 2012 am asistat la un eveniment 
artistic desfăşurat în aula Bibliotecii Centrale „Mihai Eminescu” 
din Iaşi: recitalul vocal-instrumental susţinut de soprana Diana 
Bucur şi pianista Ionela Butu. Manifestarea a reprezentat 
continuarea proiectului muzical iniţiat în urmă cu aproape şase 
ani, ce viza interpretarea integralei romanţelor pentru voci înalte 
(sopran/tenor) şi pian compuse de Serghei Rahmaninov, într-o 
formulă care s-a menţinut pe parcursul activităţilor necesare 
materializării acestei idei. Din numărul total (33) al lucrărilor 
de acest gen, primele 7 au fost incluse în recitalul din luna 
mai 2006 în foyerul Operei Naţionale Române, următoarele 
13 într-un alt recital care a avut loc pe 19 noiembrie 2011, în 
aula BCU, iar ultimele romanţe au încheiat integrala prin 
acest eveniment, care va fi reluat şi peste hotare. Celor două 
protagoniste li s-au alăturat prep. univ. drd. Laura Bilic, care a 
recitat în limba română textele liedurilor lui Rahmaninov, şi 
Andra Aprodu, studentă în anul al III-lea la Facultatea de 
Litere, autoarea traducerii unui număr de poezii pentru care 
nu există versiuni  în limba română. Ideea introducerii unor 
momente de recitare a fost binevenită pentru public; 
intervenţiile Laurei Bilic au familiarizat spectatorii cu 
universul liric al versurilor ascultate în romanţele lui 
Rahmaninov. Activitatea sa în domeniul teatral a avut un rol 
important în crearea atmosferei dinaintea fiecărui act muzical, 
întrucât însufleţirea imprimată versurilor a creat impresia unei 
porţi spre spaţiul poetico-muzical al lucrărilor interpretate. 
Sensibilitatea versiunii în limba română s-a transmis astfel de 
la traducător la recitator, şi apoi la interpreţi. În acest context 
artistic, limba rusă şi-a păstrat funcţia de sursă autentică a 
imaginilor şi trăirilor exprimate, fiind prezentă de-a lungul 
întregului recital, valorificată cu ajutorul muzicii şi textului în 
versiune originală.  

Tematica romanţelor are ca principale dimensiuni 
universul trăirilor sufleteşti, natura, uneori divinitatea. Aceste 
teme, aparent clar stabilite prin titluri (Gândurile mele, triste 
gânduri..., Cât de mult mă doare!, Îmi amintesc acea zi, Ce 
fericire!, respectiv Liliacul, Margarete, Nopţi de vară, 
Noaptea în grădina mea, sau Arion, Vocaliza), se întrepătrund 
într-o consonanţă desăvârşită, conturând un univers sonor 
bogat în stări, sentimente, corelate armonios cu imagini şi 
elemente vii ale cadrului natural. Credinţa în divinitate se 
întrezăreşte pe alocuri, în calitate de idee înălţătoare şi 
salvatoare atunci când viaţa terestră îşi pierde sensul divin, iar 
suferinţa predispune la dezechilibre interioare. Astfel, lucrarea 
de deschidere a recitalului, Vocaliza op. 34 nr. 14 mi-a rămas în 
memorie ca o rugăciune mută, precum o stea fixată pe cerul 
existenţei atât de frumos transpuse în muzica lui Rahmaninov şi 
în versurile poeţilor ruşi. Extazul iubirii, fericirea, durerea, 
nostalgia retrospectivă, reveria, dorul fără ţintă, bucuria creată de 
natura înconjurătoare alcătuiesc un întreg peisaj de trăiri, 
proiectat pe fundalul unei credinţe de nestrămutat în ceea ce dă 
sens efemerităţii vieţilor noastre din această lume.  

Soprana Diana Bucur a exprimat toate acestea cu naturaleţe, 
capacitate de trecere rapidă între stări şi cu dăruire emoţională. Ea 
a insuflat romanţelor irizaţii cu caracter personal, însufleţind 
fiecare piesă cu trăiri nuanţat-exteriorizate. Cariera solistică 
formată prin întruchiparea a numeroase roluri dramatice nu a 
afectat caracterul intimist al muzicii din romanţele lui 
Rahmaninov, dimpotrivă, i-a sporit farmecul şi autenticitatea. 
Am remarcat întreaga paletă de nuanţe timbrale în redarea 
trăirilor şi a imaginilor dorite, sunetul cristalin cu reverberaţii 
aproape angelice în piesele cu tematică descriptivă ori 
nostalgică (Liliacul, Margarete, Gândurile mele, tristele 
mele gânduri, Îmi amintesc acea zi), precum şi tensionarea 
vocii prin vibrato-uri incandescente în momentele de agitaţie 
sau freamăt (aşa cum sunt opusurile Arion şi Cât de mult mă 
doare!). Adaug acestor trăsături precizia intonaţională, 
frazarea sugestivă, corelată cu volumul sonor, extins până la 
niveluri dificil de susţinut, dar realizat cu succes. Lumea 
sonoră a romanţelor de Rahmaninov s-a conturat ca un 
minunat caleidoscop afectiv, proiectat pe fundalul unui 
cadru natural aflat într-o perpetuă metamorfoză cromatică, 
urmărind fluctuaţiile de stare sufletească.  

 

 
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

Tenacitatea în durată nu a fost (din păcate? din fericire?) 
atributul forte al românului. Recunoscându-i (cu onestitate, ce-i 
drept) altuia, mai dinspre soare apune, consecvenţa în faptă, şi-a 
rezervat sieşi un fel de spleen al dezabuzării, considerându-se 
prea de viţă (romană, probabil), pentru a insista în urmărirea 
scopului ivit într-un moment de maximă decizie. Suflecat, iniţial, la 
mâneci, s-a văzut în stare să-i facă concurenţă celui de sus, numai 
că, mde, nu a luat în calcul ceea ce cu adevărat îl face mare pe cel 
de sus: consecvenţa. De unde şi istoria românului, una croită 
oricum cu cele mai bune intenţii şi chiar cu oarecare harnică 
înverşunare, dar periodic marcată de „lasă-mă să te las”, „las’ că şi 
mâine i-o zi” sau „las’ că nu dau turcii”. Ziua de-a doua zi 
aducându-i, într-adevăr, plăcerea înverşunării tocmai părăsite şi 
speranţa că de data asta, gata, se va ţine de treabă. Şi iată, treaba 
ţine de vreo două mii de ani şi nu sunt semne că  n-o să mai ţină 
încă vreo alte două-trei. (Cu toate ironiile subţiri sau mai puţin 
subţiri ale cârcotaşilor. Interni sau internaţionali.) 

Nu-l văzusem niciodată la Filarmonică. Brusc, a început să 
vină la concertul de vineri seara. Cu o îndârjire egală 
voluntarismului său zgomotos şi vizibil, atât de bine cunoscut în 
urbea în care juca un rol. Nu unul oarecare. Aşezarea în fotoliu 
era, şi ea, un mic spectacol demonstrativ. Menit să atragă atenţia. 
Rictusul extatic din timpul audiţiei augmenta impresia. Ştiam însă 
că totul nu va ţine mult. Jucându-mă cândva parşiv – după ce-i 
ascultasem mărturisirea că el însuşi cântase într-o filarmonică, 
chiar dacă una cu totul provincială – jucându-mă deci histrionic, îl 
rugasem să fredoneze ceva, orice: dezastru! afon total! Ştiam că 
va părăsi concertele cum o făcuse altădată cu fotbalul. Venea, 
meci de meci, la stadion şi nu era un spectator oarecare: 
calambururile lui livresc-picante, rostite foarte sonor, erau gustate 
şi de subţiri, şi de mocofani. Un tur şi un retur, atât l-a ţinut 
pasiunea. A dispărut şi de la stadion, şi de la Filarmonică. 

Tot aşa, n-o văzusem niciodată călcând la Filarmonică. 
Inteligenţă netă, hrănind sclipitor exerciţiile ei speculative – 
găzduite de revistele locale – bruneta cu nuri caraibieni ataca 
simfonicul. Nu oricum. Deşi căzuseră deja primii fulgi, îşi etala 
pălăria de pai, galbenă, cu boruri enorme, marcate de panglica 
albastră. Trecerea printre fotolii, până la locul ei, trebuia să fie 
vizibilă, şocantă. În sala în care majoritatea melomanilor era una 
discret-rafinată. Neîndurătoare, la o adică. În stagiunea următoare, 
dusă a fost. Atacase altceva: vrăjitoria. Uitase de speculaţiile 
scrise, uitase de Filarmonică. Acum, când îmi citeşte palma, o şi 
văd trecând la... hipism.  

Prinsese politica în zbor. Până atunci, mare amator de fuste 
(mini/maxi), zăpăcea copilele cu aplombul lui eclactant. Memorie 
fenomenală, instruit, la zi, în ştiinţe exacte, chipeş foc şi permanent 
afabil. Ar fi putut pretinde mâna unei prinţese, dacă s-ar fi născut în 
cealaltă Românie. Se născuse însă în republica asta sovietică, iar 
vânzolele Revoluţiei îl puseseră într-o priză gata oricând să facă 
flamă. Alesese opoziţia democratică, iar apropierea de şarmantul 
Raţiu îi gonflă spiritul. Navete Iaşi-Bucureşti, organizări de mitinguri 
în pieţe, texte în presa radicală, depistări de clădiri arătoase pentru 
sediul partidului: toate îi dădeau un aer alert-angajat, de inspirat 
politic. A dispărut subit. Îl revăd rar, cu aceeaşi simpatie şi, la 
cafeneaua de pe terasa Orizont (de unde arătau straşnic 
mitingurile aprinse în faţa Teatrului Luceafărul), îi ascult ultimele 
ravagii printre fuste. (Aici, da, a rămas consecvent.) 

În doi-trei ani îşi umpluse casa de tablouri. Nimic nu-l 
recomanda s-o facă: se ocupase cu zootehnia şi îşi vedea neaoş-
gospodăreşte de meserie. Băgase bani serioşi în pictură, în 
sculptură de mici dimensiuni. Îl vizitez (fusese dorinţa lui, dar şi 
plăcerea de a-i vedea minunile de pe pereţi), îi urmez aşadar 
invitaţia şi sun la uşă (celebra lui sonerie cu tril de mierlă). 
Stupoare! Nici urmă de lucrări. Le vânduse pe toate. Cu cât mai 
dai pânza? Mă iscodeşte într-un târziu, gratuit-amuzat, aşa cum o 
făcea cât îl ţinuse patima. Vivat! zic şi nu-mi pot dezlipi ochii de pe 
dezolanţii pereţi goi. 

Dar comunismul? N-a făcut şi el tot un sezon? Dar ce sezon! 
Iţiţi cu înverşunare golănească în urma tancurilor şi ocrotiţi de 
bodnăraşii şi dejii primului val totalitar, lumpenproletarii întorseseră 
semnul regal al României cu fundul în sus, mai şi lipindu-i obraznic 
secera şi ciocanul. Un sezon malefic, de jumătate de secol, 
alterând fiinţa unei naţii şi aşa greu încercată de istorie. Burduşiţi 
de marxism-leninism (second hand), lumpenii s-au trezit buimaci în 
noul scenariu european de după căderea zidului şi s-au clonat în 
odraslele lor care stau acum la masă cu regele şi vântură 
cancelariile occidentale. Dau curs invitaţiei la cinegetice: Hai, s-a 
deschis sezonul la iepuri! Parcă văd şuviţa de sânge, prelingându-se 
din nara aburindă, pe gulerul alb, pufos, al bietului anmal. Gata, 
mersi, iubitule, îi spun... omului cu arma, prefer să revăd, în 
Skira, superba Au lapin agile  a blândului Utrillo. Şi-o iau urgent, 
pe jos, înapoi, în oraş. 

 
 

Val GHEORGHIU 

S E Z O N I E R E  
brize

RAHMANINOV: INTEGRALA ROMANŢELOR 
PENTRU VOCE ŞI PIAN  

premieră ieșeană 
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Ce ați amintit în întrebare în legătură cu relația actor - regizor este valabil 
în orice timp și în orice loc. Există momente când cu același actor ai toate 
aceste trei tipuri de relație. Dar încrederea este pe primul loc. Încrederea lui 
în tine, la ea mă refer. Încrederea ta față de el e subînțeleasă din moment ce 
l-ai distribuit. O astfel de încredere te responsabilizează, te inspiră. Și, mai 
ales, e tare plăcut când lucrezi cu un actor talentat. Cu el totul devine un jam-
session teatral. Chiar e ca la jazz, unde fiecare îl simte pe celălalt, știe când, 
unde și cât să adauge având grijă mereu să nu spună tot, să lase un loc de 
răspuns. E o comunicare cu puncte de suspensie. 

 

– Evident, lucrați cu generații diferite de actori. Există diferențe majore 
de mentalitate între, să spunem, actorul anilor ’80 și cel al anilor 2000? Este 
o întrebare care s-ar putea traduce într-o alta: cum vi se pare școala de 
actorie de „astăzi” în comparație cu cea de „ieri”? 

 

– Poate vă așteptați să zic chestii tranșante, dar nu am cum să le zic. 
Școala de teatru depinde în rezultatele ei nu atât de calitatea profesorilor cât 
de calitatea studenților. Dacă studenții nu au talent, poți fi cel mai bun 
profesor din lume și tot n-ai să faci mare lucru. Există, miraculos, generații 
foarte talentate, urmate de generații mediocre. Profesorii sunt aceiași, așadar 
ceea ce diferă e talentul studenților. Sigur, există și cazuri excepționale de 
actori care își dau drumul mai târziu, dar pe care un profesor bun îi „miroase” 
din timp etc.; astea sunt, însă, excepții. Uite un lucru tranșant: actorii din anii 
80 trebuie, vrând-nevrând, să lucreze cu noi, ăștia mai tineri, așa că ei se vor 
adapta la mentalitatea noastră și nu invers. Există o concurență care te 
obligă să te adaptezi sau să dispari.  

 

– Vă preocupă în mod constant textele „care spun ceva” omului din sală. 
Mă gândesc, bunăoară, la montarea dvs. ieșeană, cu „Edmond”, piesă al 
cărei realism frust v-a servit pentru un discurs apăsat asupra prezentului. 
Considerați că teatrul este o artă eminamente despre prezent și despre 
problemele omului contemporan? 

 

– Cu siguranță da. Dar să nu uităm că, de fapt, istoria e un șir infinit de 
prezenturi care se transmit de la generație la generație. Sunt absolut convins 
că problemele omului din trecut sunt aceleași cu ale celui din prezent. Nu ne 
diferențiază decât tehnologia. 

 

– Aveți un program de montare pe termen lung sau sunteți genul 
regizorului care se adaptează la ce texte îi pică în mână? 

 

– N-am nici un program! Dar nici nu montez orice prostie. Dacă am de 
ales... În principiu caut texte sau primesc texte de la oameni care știu ce 
anume mă interesează; se mai întâmplă ca pur și simplu să am noroc să-mi 
cadă în mână un text bun. Dar textele bune nu se găsesc pe toate gardurile. 
În orice caz, nu am un program, însă completez această lipsă cu bunul meu 
gust dramaturgic. 

 

– Sunteți adeptul relecturărilor? A-l citi, de exemplu, pe Shakespeare 
prin ochii omului de veac XXI... A-l updata, a-l aduce la zi... Mi se pare că 
există un întreg curent pe linia aceasta de redimensionare a teatrului clasic. 

 

– Cred că până la relecturarea lui Shakespeare ar trebui o retraducere a 
lui, la fel ca a tuturor clasicilor. Cred că autorii contemporani se bucură de 
cele mai bune traduceri în acest moment, nu însă și clasicii. Mă întreb: dacă 
aș avea în mână o traducere modernă a unui clasic, aș mai simți nevoia să-l 
aduc în prezentul imediat? S-ar putea ca lectura „modernă" să fie de fapt 
nevoia de a suplini lipsa de modernitate a traducerilor. Numai când mă 
gândesc cum sună traducerile din anii ’50 pe textele lui Cehov!... 

 

– Cum repetă regizorul Vlad Massaci? În ce moment al repetițiilor simțiți 
dacă spectacolul „iese” sau nu? 

 

– Cred că depind în mare măsură de actori. Pentru mine, publicul e pe 
planul doi. Fiecare își are publicul lui. Actorii sunt publicul meu. Sunt foarte 
deschis, nu am orgolii și nu le accept nici din partea actorilor. Nu suport eu 
însumi nici un fel de autoritate, deci nu am cum să fiu autoritar cu actorii. Cred 
că toată lumea e bine-intenționată și vrea să iasă un spectacol bun, ăsta e 
punctul de pornire. Nu folosesc niciodată imperativul, ci numai optativul (sper că 
nu le încurc, cândva eram foarte bun la gramatică). Nu spun niciodată cum 
trebuie să fie, ci doar cum cred că trebuie să fie. Hai, că am spus destul! 

 

– Vă preocupă destinul spectacolelor dvs. după premiere? Vă regăsiți în 
ele după ce trece o anumită perioadă? Mă interesează să știu dacă ele 
reprezintă oglindiri ale concepțiilor dvs. generale sau flash-uri ale unor stări 
dominante de moment. 

 

– Mă preocupă, dar nu pot face prea multe lucruri pentru ele. Ele devin 
proprietatea teatrelor respective, care nu întotdeauna știu să le valorifice. 
Promovarea spectacolelor e cea mai grea hibă a teatrelor noastre. Dacă un 
spectacol moare înainte de vreme, aud mereu că de vină este chiar publicul! 
Sau regizorul, sau actorii, dar niciodată promovarea sau, mai bine zis, lipsa ei! 
Promovarea ar trebui începută odată cu prima lectură, chiar dacă nu știi ce o 
să-ți iasă. Eu încă am o problemă morală legată de textul de teatru. Montez un 
text sau vorbesc despre concepțiile mele? Adevărul este că aleg un text pentru 
că în el mă regăsesc și eu. „Edmond”, bunăoară, este o oglindire a concepțiilor 
mele generale. Nu cred că am montat vreodată ceva doar pentru că e la modă, 
sau pentru că este cool să montezi autorul respectiv. 

 

– Ați montat în zeci de orașe din România. Unde vi s-au părut a fi 
energiile teatrale cele mai puternice? Sau, altfel spus, care oraș românesc vi 
se pare cel mai predispus teatrului? 

 

– Asta e o capcană? 
 

– Dacă ar fi să vă puteți alege a vă manifesta ca om de teatru într-un 
anumit moment al istoriei teatrului universal, care ar fi acest moment? De ce? 

 

– Azi. Azi se poate orice. 
 

Interviu realizat de Călin CIOBOTARI 

Vlad Massaci, unul dintre (încă) tinerii regizori români, vorbește în 
interviul de mai jos despre formarea sa profesională, despre metodele 
de lucru, despre relația actor – regizor și despre multe alte chestiuni 
care, puse cap la cap, alcătuiesc ceea ce s-ar putea numi o viziune 
asupra teatrului. (C.C.) 

 

– Domnule Massaci, ați intrat la Regia de teatru după 1990, după 
experiența unei alte facultăți în care nu v-ați regăsit. Dacă nu ar fi fost 
Revoluția și sentimentul ulterior de libertate, ați mai fi apucat-o pe calea 
aceasta?  

 

– Înainte de Revoluție eram foarte preocupat de libertatea individuală. 
De cea generală nu, pentru că nu vedeam nici cea mai mică scăpare din 
comunism. Așa că eram preocupat de două posibilități pentru libertatea mea 
personală. Ori emigrarea, ori izolarea într-o lume amicală, culturală, chiar 
dacă asta ar fi însemnat tragerea mâței de coadă pe o durată indefinită. 
Aveam potențial pentru ambele direcții. Puteam emigra folosindu-mă de 
originea germană, și mă și învârteam într-un cerc foarte plăcut, format din 
oameni de generații diferite, de la cei de vârsta mea până la generația 
părinților mei. Eu, ca puști, aveam prieteni care ar fi putut să-mi fie părinți. Și 
nu eram băiatul pe care-l trimiți după țigări! În ce privește meseria de regizor, 
nu cred însă că aș fi ajuns s- o practic. Probabil că până la urmă aș fi aflat și 
eu de existența „Podului” lui Cătălin Naum și aș fi visat să ajung actor. După 
Revoluție am fost preocupat însă de libertatea generală. Am luat parte la 
toate marșurile și demonstrațiile posibile până când m-am trezit deconectat 
de la ceea ce studiasem până atunci: filologia. Am dat la regie (pentru actorie 
eram prea timid) și am intrat primul. Mi se întâmpla pentru prima oară să fiu 
primul la un examen!  

 

– Ați terminat la clasa Cătălinei Buzoianu. Ieșean fiind, și știind cât 
de mult și-a pus amprenta regizoarea asupra Naționalului ieșean în anii 
70, nu pot să nu vă invit la a-i evoca, fie și pe scurt, metodele de lucru. 

 

– Întâmplător, Cătălina Buzoianu era regizoarea care mă 
impresiona, ca adolescent, cel mai tare. Văzusem multe din 
spectacolele ei, inclusiv „Maestrul și Margareta” după Bulgakov și 
fusesem chiar la premiera oficială a „Dimineții pierdute” de Gabriela 
Adameșteanu. Cum spuneam, în cercurile mele de prieteni (dar cred ca 
așa erau mai toți oamenii atunci) spectacolele și cărțile erau analizate 
după puteri. Așa că faptul de a-i deveni student doamnei Buzoianu a fost 
o onoare adevărată. Mi se pare că profesoara mea n-a ales niciodată 
calea ușoară a unei montări. Întotdeauna avea curajul să nu se 
autocenzureze. Avea imagini, avea plastică, avea modernitate atunci 
când spectacolele erau dominate mai mult de relație și meșteșug. Cred 
că metoda ei era sugestia. Cred că folosea tehnica „bate șaua să 
priceapă iapa”. Mie mi-a povestit odată, ca să mă scoată dintr-un 
impas legat de conceperea unui examen cu o piesă a lui Sam 
Shepard, despre felul în care a murit o prietenă de-a ei. N-am 
înțeles nici până acum care era legătura cu impasul meu, dar în 
povestea ei mi-am găsit soluția salvatoare. Povestea ei m-a inspirat. 
Păi ce-ar trebui să facă mai mult un regizor? 

 

– Dacă ar fi să caracterizați pe scurt peisajul regizoral românesc, 
care ar fi liniile de forță ale acestui peisaj? Totodată, cum simțiți că vă 
încadrați în interiorul lui? 

 

Nu prea cred că mă simt în stare să analizez asta. Pot să spun doar 
că există spectacole briliante care te strivesc. După ce le vezi, te întrebi 
ce mai cauți tu în meseria asta. Există însă și spectacole briliante care te 
inspiră, care te animă, îți dau aripi. Astea din urmă sunt, spre exemplu, 
spectacolele lui Purcărete. Asta pentru că Silviu Purcărete e un geniu 
relaxat. Problema este că nu tuturor ne reușește să-i convingem pe 
colaboratorii noștri (și uneori nici măcar pe noi înșine) de viziunea 
noastră. Când reușești asta, arta regizorului, care e o artă a 
persuasiunii, devine apropiată de cea a creatorului individual. Nu poți 
spune că un spectacol îți aparține doar ție, exclusiv, așa cum un roman 
aparține doar scriitorului sau un tablou doar pictorului, dar când îi faci pe 
ceilalți să simtă cu simțurile tale, te apropii de scriitor sau de pictor. În 
principiu, cred că fiecare regizor încearcă să aducă ceva nou, dar prea 
puțini reușesc să aducă acea noutate din ei înșiși. Mai mult se 
împrumută din exterior și uneori nu se pun ghilimele citatului.  

 

– Așa cum singur ați spus-o, sunteți adeptul simplității în teatru. O 
simplitate în mijlocul căreia se află actorul. Cum ar trebui să fie actorul 
ideal în opinia regizorului Massaci? Cum percepeți relația actor – 
regizor, în general? Una de subordonare necondiționată, una de 
negociere, una de comunicare generatoare de work in progress? 

 

– Fiecare actor poate fi ideal dacă e distribuit bine și dacă are 
credință în proiect.  

                 
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

 

S-a întâmplat să inaugurez primăvara în Sala Studio a 
Universităţii de Arte „George Enescu” în compania câtorva 
viitori actori şi a două păpuşi tip... buraku. Motivul? Alb şi 
Negru – o premieră pe care aveam să o etichetez cu entuziasm o 
oră, o oră şi ceva mai târziu, dacă nu genială cel puţin 
provocatoare. (Cum altfel să numești o punere în scenă pe care o 
vizionezi cu câțiva amici, iar la final fiecare dintre ei îți 
mărturiseşte că a „decriptat” un cu totul alt mesaj faţă de cel ce 
părea să ți se releve atât de, dar atât de... limpede, ţie?). Şi totuşi, 
numitorul comun – trebuia inevitabil să existe unul – ar fi acela 
că lectorul universitar Ciprian Huţanu semnează, indecent de 
inspirat, regia, scenariul şi „coloana sonoră” a unui mini-curs de 
filosofie comparată, un colaj surprinzător ce te conjură să-i 
recunoşti magnetismul, să-l treci prin filtrul personal şi-ntr-un 
final să crezi c-ai reuşit a captura, graţie melancoliei coregrafice 
tipic japoneze, un număr impar de clişee-metaforă. 

Mă gândesc acum, la ceas de post vizionare, că piesa 
elasticizează sensibil barierele teatrului clasic de animaţie şi dă 
cârcotelilor vizavi de creşterea limitei de vârstă, menţionate 
ostentativ pe afiş, replica necesară. E cât se poate de simplu 
aşadar! Vorbim de păpuşi, nu oarece păpuși, ci unele fără chip 
(apropo, v-aţi fi închipuit vreodată că non-expresia e capabilă de 
expresivitate?), păpuşi pentru adulţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dincolo de tehnica mânuirii lor, pe cât de dificilă (după cum 
vor fi aflând poate curioşii dornici a se familiariza cu termenul de 
buraku, intenționat nedesluşit aici), pe atât de admirabil reușită de 
şase dintre studenții anului II, tind să cred că aş plasa cheia 
succesului scenic undeva între ambiguitatea ofertantă a 
scenariului (text, ar fi impropriu spus pentru că totul, cu excepţia 
câtorva interjecţii poate, se pliază pe mijloacele intrinseci non-
verbalului) şi forţa accentului... melodic, marcat de ritmuri tari pe 
alocuri vibrante şi grave, pe alocuri lascive.  

Lipsită deci de suportul şi poate efortul unor suprauzate fire 
epice, în fond, veţi spune, piesa asta despre ce e? Despre viață! 
direcţii, opţiuni, alegeri în consecinţă şi, într-un final, despre setea 
de perspectivă. Despre imaginea în oglindă a două personaje, sau 
poate (dacă ar fi să-mi urmez propria teorie) a unuia singur 
confruntat cu două posibile destine. Despre două tipologii în 
contrast, purtând balastul mai multor diferenţe şi doar al unui 
singur punct de plecare comun. Despre efervescenţa iniţială şi 
juvenilă vizavi de frivolul unor termeni meniţi a denumi idealuri 
facile precum ideea de noroc, împlinire, putere sau avuţie. 

Imaginea geneză ce pare a arunca alegoric în eter o întrebare 
fundamentală, aceea „Ce-ai face dacă?” e uimitoare, amintind 
tranşant de momentul trecerii prin viaţa fiecăruia dintre noi a unei 
„păsări cu ouă de aur”. A unei oportunităţi financiare dacă ar fi să 
traducem. Oarecum previzibil, ambele personaje sunt tentate la 
început să nu rateze oferta. Ideea sacului plin, a tezaurului, a 
comorii picate din cer sau agonisite hulpav, ou cu ou, devine... 
răscruce. După cum spuneam... Ce-ai face dacă? 

Spectacolul îţi propune două opţiuni. Pe cele extreme (de aici 
probabil alegerea Alb şi Negru) pentru că, între noi fie spus, între 
ele există încă n variante ceva mai... umane. Dar un scenariu 
temperat ar fi pierdut, nu-i aşa?, câte ceva din forţa sa motrice. 
Cam tot atât cât reuşeşte să câştige în plan dramatic sub auspiciile 
unei viziuni ceva mai totalitare. Concret, parcursul ambelor 
personaje începe cu o doză elocventă de... beatitudine. Stare 
perfect de înţeles în faţa unei comori palpabile şi a unor vise 
implicite de huzur. Doar că, după un timp, când, inevitabil, legile 
umane impun continuarea drumului iniţiatic, jocul de-a am totul 
se poate dovedi o povară grea. Inaintarea, spre orice, spuneţi-i o 
nouă etapă sau noi opţiuni, redate plastic în piesă prin apariţia 
ciclică a uşilor ce se deschid, devine anevoioasă şi, într-un final, 
frustrantă chiar. Sub această presiune intervine liberul arbitru şi 
implicit detaşarea a două drumuri în contrast.  

Starea de Alb va reconsidera ideea de înavuţire (decizie grea 
şi însoţită adeseori de regrete şi melancolie, dar asumată) în 
favoarea libertăţii sale de mişcare şi opţiune. Negrul va opta 
pentru imponderabilitate, simbol al unui nivel provizoriu şi 
artificial. Scenic, imaginea e uşor hilară, dar guşti din plin umorul 
negru şi fin ce planează în jurul personajului aflat în incapacitatea 
de a-şi detaşa capul prins în cufărul cu arginţi. 

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
 

(continuare în pagina 18) 
 

VLAD MASSACI: „N-am nici un 
program! Dar nici nu montez orice…” 

premiera mare… 

...de pe scena mică 
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A făcut-o din ipostaza de mediator între scenă și public. 
Citindu-i și recitindu-i articolele, multe dintre ele reunite între 
copertele cărților ale căror titluri le-am menționat în fraza 
anterioară, nu e greu să bagi de seamă că Ștefan Oprea i-a 
iubit și îi iubește pe oamenii scenei, că prețuiește valorile (o 
dovadă în acest sens e emoționantul volum dedicat unuia 
dintre actorii emblematici ai Iașiului – l-am numit pe Teofil 
Vâlcu), că i-a făcut plăcere să îi laude, dar că nu și-a procurat 
această plăcere gratuit, mințind și spunând vorbe dragi. Nu, 
Ștefan Oprea nu a fost, nu este un cronicar umoral, din stiloul 
său de critic cerneala nu a țâșnit vreodată în jeturi 
necontrolate, condeiul lui nu a semnat niciodată verdicte de 
condamnare la moarte. Chiar și atunci când un spectacol nu 
i-a plăcut, când i-a provocat nedorita stare de rău ori chiar 
suferință, criticul și-a motivat și argumentat opiniile, la 
îndemână fiindu-i ceea ce a învățat de la Aristotel („teatrul nu 
este viață adevărată, ci ceea ce poate fi viață adevărată”, 
spunea Ștefan Oprea într-un interviu apărut în nr. 1-2/2012 al 
revistei bucureștene Teatrul azi), de la Diderot, de la 
Cehov, de la Brecht, de la Artaud etc. Dar și de la 
Eminescu, a cărui condiție de om de teatru a deslușit-o 
mai întâi într-o teză de doctorat scrisă la vârsta 
senectuții, mai apoi într-o carte publicată la Editura 
Timpul, dar și de la Caragiale ale cărui întâlniri cu scena 
ieșeană le-a cercetat într-o seamă de articole dintre care 
unele sunt publicate în cartea Căruța lui Thespis, deja 
amintită, tipărită în anul 2005 la Editura Opera Magna.  

Lucrarea lui Ștefan Oprea pe tărâmul artelor nu se 
limitează însă la ipostaza de critic ori de profesor de teatru. 
S-a ocupat susținut de film, a ținut ani de zile cronică de 
specialitate, e semnatarul unor cărți fundamentale în 
domeniu, dintre care cea mai proeminentă e lucrarea 
masivă consacrată filmelor de Oscar. Mă gândesc la 
Cartea Oscarurilor, scrisă în colaborare cu Anca Maria 
Rusu, carte apărută în 2006 la Editura Cartier din Chișinău 
și care, din câte se pare, va cunoaște foarte curând o 
reeditare actualizată. Ștefan Oprea e, deopotrivă, scriitor de 
literatură dramatică, atestat și comentat ca atare de 
regretatul Mircea Ghițulescu în excelenta lui sinteză despre 
dramaturgia contemporană, care nu i-a apreciat doar cele 
mai populare scrieri – e vorba despre piesa pentru copii Un 
yankeu la curtea Regelui Arthur sau despre Dubla dispariție 
a Martei N, socotită drept „una dintre cele mai bune piese 
polițiste contemporane”, ci și Balansoar pentru maimuțe, o 
piesă în descendență pirandelliană, sau de Treizeci de 
arginți, piesă scurtă „de mare concentrare poetică în care 
secvențele, de un patetism teluric și însângerat  ale iubirii 
Anei seamănă cu un lamento hispan de Garcia Lorca”. 

Anul acesta Ștefan Oprea împlinește 80 de ani. Pe care 
îi sărbătorește deja, cum altfel?, prin muncă, adică printr-o 
nouă carte despre teatru deja apărută – e vorba despre 
Intersecții teatrale, printr-o alta de film, din câte știu deja 
predată Editurii „Timpul”. Dar și printr-un premiu acordat de 
UNITER, premiul pentru întreaga activitate, premiu care, de 
altminteri, i se cuvenea demult, tot la fel cum i se cuveneau 
și alte distincții și onoruri.  

Din acest colț de pagină, un colaborator al Cronicii 
vechi, dar și colaborator al lui Ștefan Oprea încă de pe 
vremea când Domnia Sa lucra la Cronica încă și mai veche 
îi urează La mulți ani, la multe cărți și la multe spectacole 
bune văzute în teatrele românești, spre bucuria noastră 
comună, dar și spre bucuria și încântarea spectatorilor. 

 
Mircea MORARIU 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
În universul de cuvinte al cărților obiect un vechi 

gramofon solitar induce sugestia muzicii și a unor chermeze 
de altădată.  Muzica sferelor face ca notele de pe portativ să 
stabilească ritmurile și să sugereze claviruri inexistente. 
Orga de bronz (Disck), Caiet de muzică, Instrument sunt alte 
viziuni asupra universului muzicii, al ritmurilor vânturilor, 
valurilor...  

Iosif Ștefan Tasi inventează portative inefabile, așează 
notele potrivit șoaptelor nopții, le acordează după freamătul 
și foșnetul unei păduri în furtună sau al unui diapazon al 
tăcerilor celeste. Artistul face din originalitate un exercițiu 
de umilință, iar din expresie un triumf al spiritului creator... 

 
Valentin CIUCĂ 

 

PORTRET DE 
PREMIANT 

 
Socotit dintotdeauna drept un personaj secundar al 

romanului teatral, adesea temut, transformat câteodată în 
personaj de teatru ce apărea aievea pe scenă spre a fi persiflat 
de dramaturgi de felurite calibre și de diverse nații (să ne 
gândim la paginile savuroase ce i-au fost dedicate de Anouilh 
sau de Ionesco, de Victor Ion Popa sau de Aurel Baranga dar și 
de alții), criticul de teatru nu numai îi evaluează pe alții, ci e, la 
rândul său, supus unei perpetue operații de reevaluare. Îi sunt 
repuse în discuție funcțiile și rosturile, îi este reconsiderată 
relația cu creatorii de teatru. Nu știu dacă astăzi un comentator 
al fenomenului teatral, oricât de dinamic, de prob, de talentat, de 
la curent cu ceea ce se  întâmplă pe scenele din țară ori din 
lume, mai e neapărat un creator de puncte de vedere, așa cum 
definea Mihail Ralea, e drept, criticul literar. Sunt însă convins 
că nu poate fi, că nu este critic adevărat cel ce scrie despre 
teatru fără a dispune un set de puncte de vedere clar definite, în 
sensul că atunci când îi citești cronicile să poți observa lesne că 
ele nu sunt doar niște simple exerciții de stil, ci expresia unei 
reflecții reale ale căror surse pot să fie decelate în experiență, în 
cultură generală și cultură teatrală, în seriozitate dar și în 
determinarea de a spune adevărul, convins că pentru toate 
astea apar și momente în care trebuie să plătești un preț care 
nu e nicidecum mic. Într-o lume în care cuvântul a negocia a 
dobândit o valoare de întrebuințare, un randament funcțional, 
cum spun lingviștii, extrem de ridicat, criticului adevărat i se cere 
să fie un om foarte puțin dispus la negocieri, adică la cedări la 
capitole fundamentale precum gust, adevăr și curajul de a 
spune adevărul, chiar dacă acesta nu este întotdeauna plăcut și 
garantat neaducător de mulțumiri imediate. 

Un astfel de critic este, după părerea mea, Ștefan Oprea. 
Firește, supunându-se dinamismului impus de vremuri,  Ștefan 
Oprea și-a revizuit și amplificat în ultimii douăzeci de ani plaja 
acțiunilor, asociind scrisului și cititului ori întocmirii de reviste, 
alte îndeletniciri adiacente. A fost profesor, s-a numărat, de 
altfel, printre întemeietorii Secției de teatru de la Academia de 
Arte George Enescu. Le-a predat estetica teatrului și a filmului 
mai întâi studenților de Actorie, mai apoi celor de la Regie și de 
la Teatrologie. Sunt convins că Ștefan Oprea a fost ceea ce se 
cheamă un profesor bun, nu în sensul de îngăduitor, de trecător 
cu vederea în fața neștiinței ori a dezinteresului. Mi s-a întâmplat 
destul de frecvent să îl însoțesc pe Ștefan Oprea pe stradă, în 
diverse orașe din țară unde eram amândoi invitați la premiere 
ori la festivaluri și, pe neașteptate, să văd răsărind ca din 
pământ un tânăr ori o tânără, care i-au fost studenți și care azi 
sunt actori, dorind să îl îmbrățișeze cu foc pe cel căruia i se 
adresau în continuare cu afecțiune, slujindu-se de apelativul 
Domn profesooor!!! 

Chiar și astăzi, când, din punct de vedere formal, nu mai 
figurează în Statele de funcțiuni ale școlii de teatru ieșene, 
domnul Oprea îi învață pe cei dornici, prin scrisul său, ce 
înseamnă teatrul și filmul, dar și ce înseamnă respectul pentru 
creatorii autentici. Într-o cronică la una dintre cărțile recente ale 
lui Ștefan Oprea – e vorba despre Prin teatre și prin ani, apărută 
în anul 2011 la Editura ARTES, aparținând Universității de Arte  
din Capitala Moldovei – cronică publicată  în  Familia  orădeană,  

 
 

Postmodernitatea, prin libertățile de expresie asumate, a făcut 
ca imposibilul să devină oricând, posibil. Lumea se grăbește spre 
nicăieri și parcursul devine tentant, cu atât mai mult cu cât 
ordonarea haosului se manifestă ca o imperioasă necesitate. Din 
aceste frenetice căutări ale unui sens posibil s-a născut și expoziția 
Musikart de la Galeriile Dana din Iași, unde Tasi Iosif Ștefan din 
Timișoara provoacă privitorul la alt tip de lectură a imaginii. Ieșirea 
din tradiționala bidimensionalitate pare, în cazul său, o recuperare a 
temerarei formule interbelice picto-poezia, unde se anticipa a treia 
dimensiune ca soluție de ieșire din secularele convenții.  

Artistul-inventiv vrea să iasă din planeitate și simte nevoia 
volumetriei spre a împlini un parcurs spațial dinamic, incitant și, 
oricum, liber și neconvențional. În textele ce însoțesc cataloagele 
expozițiilor sale, se mizează pe concepte post-moderne, sincrone 
unor febrile căutări aflate dincolo de orice dileme. Artistul modern 
face din discurs un lucru în sine și, mai rar, pentru sine. Căutări și 
experiențe similare am identificat în proiectul Cartea-obiect inițiat 
de Daniela Frumușeanu și la care au aderat sute de artiști din toate 
orizonturile. Expozițiile, numeroase și provocatoare, itinerate pe 
relația România - Statele Unite au declanșat o veritabilă mișcare 
prin care Cartea a devenit mesagerul universal. Trimiterile la 
Cartea de nisip, la alte forme de comunicare, impun ideea că prin 
semn și sens se poate ajunge la configurarea unui univers tangibil 
în planul concretului și, metaforic, în cel al spiritualului. Eclatanta 
expoziție a artistului face din căutarea formelor neimaginate încă 
un parcurs de cercetare și de comunicare, ieșind premeditat din 
zona lucrurilor deja văzute, deja cunoscute. 

Artistul Tasi, nonconformist prin expresie și iscoditor prin 
vocație, pornind de la ideea comunicării prin felurite mijloace, se 
concentrează pe triada emițător, mesaj, receptor, fără să ignore 
uneori lipsa unui mesaj pe care-l privește tot ca pe un mesaj... 

 ȘTEFAN OPREA 
PREMIUL UNITER PENTRU 

ÎNTREAGA ACTIVITATE 

apreciam ca neîntâmplătoare și legată de vocația didactică a 
autorului ei (să nu uităm că în vremea liceului s-a pregătit să 
devină învățător) decizia de a încredința  editurii universitare 
tipărirea lucrării. Atenția cu care Ștefan Oprea urmărește 
devenirea în profesia de critic de teatru a fostului său student, 
azi confrate, pe nume Călin Ciobotari, discipol în care vede cel 
mai destoinic și mai de încredere continuator al tradițiilor 
remarcabile ale criticii teatrale din Iași, mi se pare iarăși 
simptomatică pentru însușirile de profesor ale criticului, însușiri 
cărora nu li se pune punct odată cu ieșirea la pensie. Și tot în 
ultimii  douăzecișiceva de ani, lui Ștefan Oprea, pe vremuri 
secretar general de redacție și redactor șef-adjunct la revista 
Cronica, i-au revenit îndatoriri de responsabil cultural care au 
culminat cu aceea de principal coordonator al organizării ediției 
din stagiunea 1995-1996 a Festivalului Național de Teatru la 
Iași, unica ediție desfășurată în afara Bucureștiului. 

Astfel, Ștefan Oprea a fost printre primii critici români care, 
după 1989, au fost nu doar comentatori ci și organizatori de 
manifestări de cultură teatrală, deși nu s-a împăunat vreodată 
nici cu titlul de director, nici cu acela de selecționer unic de 
festival, continuând simplu și cu modestie o tradiție inaugurată 
de Biroul Secției de critică a ATM din care a făcut parte ani de 
zile și de a cărui muncă se leagă înființarea sistemului festivalier 
din România a cărui evoluție a urmărit-o atent, așa după cum 
depune mărturie o altă carte recentă ce-i poartă semnătura – 
Pas la pas prin festivaluri (Editura Opera Magna, Iași, 2011). 

Cu începere din stagiunea 1963-1964, când a scris prima 
cronică la un spectacol cu Jocul de-a vacanța de Mihail 
Sebastian, Ștefan Oprea a fost martor al Thaliei, a urmărit din 
fotoliul 13  ce fac și cum fac cei ce au urcat în căruța lui Thespis, 
le-a deslușit chipurile și măștile în cronici și cărți. 

 
 

TAJÓ – un inventiv jovial… 
Temele la care reflectează artistul gravitează în jurul ideii de 

Carte, obiect și semnificație, semn și sens, Scaunul sau Tronul ca 
metaforă a întâi stătătorului, a puterii de a decide, a desprinderii de 
mundan. Muzica, în feluritele ei ipostaze sugerează universul 
sunetului sferelor transcendente, al mesajelor divine venite pe acest 
canal de comunicare, de fapt descifrări ale unor note pe un portativ 
al astralității. În fine, Urma, ca amprentă identitară, configurează 
sensul realului și al iluzoriului totodată, valori interșanjabile, 
amintind de Cartea de nisip a lui Borges. Cuplul real și imaginar, 
se potențează reciproc, litera și spiritul, volumul, plinul și golul, 
fiind elementele unui instrumentar prin care comunicăm și ne 
comunicăm. Inventivitatea creatoare a lui Iosif Ștefan Tasi constă 
într-o frenetică căutare a mecanismelor lumii, fie ele cuvânt, sunet 
sau urmă. Cartea arhitectului de pildă, trimite la orizonturile 
primordiale ale lumii, în timp ce  Cartea poștașului invită la 
atemporale dialoguri. El, poștașul, pare a fi mesagerul prin 
intermediul căruia universul devine un bun de folosință individuală 
sau colectivă, oricum un raport de identitate și colectivitate.  

Cele câteva obiecte numite Coperta au sensul metaforic al 
dialogului de dincolo de cuvinte. Cartea se închide, eminescian, cu 
trimitere la versurile privind ochiul ce-n afară se închide și în 
lăuntru se deșteaptă. Coperta este doar un prag efemer spre a nu se 
risipi literele și sunetele timpului dintotdeauna. Coperta susține 
eșafodajul de cuvinte, piramida veșniciei, speranța înălțării. Cărţile 
obiect, numeroase și sugestive plastic, reconstituie un iluzoriu turn 
Babel, unde gândul și cuvântul invocă miracolul etern al lumii de 
azi și din totdeauna... 
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premiera mare  
de pe scena mică 
 

(urmare din pagina 16) 
 
Primul are viziunea unui nou început... pasărea norocului îl 

vizitează, iar... tentaţia e şi ea prezentă. Doar că, de această dată, 
un singur bănuţ cules şi pus nonşalant în buzunar îi e deajuns. 
Odată gestul făcut, „Uşile” îşi intensifică ritmic apariţiile. 
Deschiderea lor e însoţită întotdeauna de o prezenţă pe care 
scenariul îţi lasă libertatea deplină şi convenabilă de-a o descifra. 
Gândeşti practic că ar putea fi orice: de la oameni cheie, la ocazii, 
de la gesturi şi decizii ce-ţi schimbă viaţa, la sute de alte 
provocări. Fiecare uşă deschisă e văzută ca un pas necesar. Să 
baţi la cele din direcţia opusă e inutil , imposibil şi deci în zadar. 
Chiar dacă experienţa trecerii pragului nu pare întotdeauna a fi 
cea mai bună soluţie.  

După prima îi dă entităţii ce-i solicită ajutorul singurul ban, 
după a doua şi-a treia , îi sunt smulse hainele. Şi când Personajul 
pare pe nedrept răpus...a patra uşă, cea la care ajunge în genunchi 
se dovedeşte a fi una surprinzătoare pentru că, înţelegi instant că 
toate celelalte injustiţii suportate n-au fost altceva decât un... 
necesar retuş. Nuditatea devine metafora dezbrăcării de cel ce vei 
fi fost mai înainte ,iar toga primită drept ofrandă, un însemn al 
greu dobânditei înţelepciuni. Floarea roşie întâlnită ce-i ţine acum 
companie e dovada vegetală, deci spirituală şi tandră a unui alt 
gen de pasiuni. La fel de arzătoare şi plină de beatitudine ca 
magia înavuţirii din trecut. Cea a cunoaşterii, a perceperii 
scopului, a dobândirii unui statut, a unui loc şi  unui răspuns. 
Percepţia e diferită iar surescitarea înlocuită de starea de graţie, 
explicitată publicului larg prin actul scurt şi intens al unui episod 
de levitaţie. Apar primele trepte.  

Într-un plan paralel, Negrul îşi continuă şi el povestea. O 
continuă e mult spus pentru că parcursul său e mai degrabă unul 
static. Când autosuficienţa te ţine de mână, decizia unei direcţii e 
grea. Pentru că, în fond dacă nu mai e nimic de dobândit, încotro 
să te avânţi şi pentru ce să lupţi?  

Şi totuşi, vădit mai puţine, câteva uşi i se deschid și lui. 
Atitudinea sa vizavi de orice va fi găsind dincolo e una din 
start dominatoare. Negrul nu oferă, nu întoarce celălalt 
obraz şi nu se poate dezbrăca de sine. Deschide noi uşi spre 
a cuceri teritorii, a subjuga, intimida şi, într-un final, răpune. 
Entităţile găsite sunt folosite în scopul unic al bunăstării sale 
imediate şi vremelnic potenţate. Ca percepţie superficială 
soarta lui e un continuu crescendo. Un succes. Banilor li se 
adaugă lăcomia, lăcomiei dezmăţul, dezmăţului sceptrul şi 
coroana puterii.  

Şi totuşi, cocoţat pe movila sa de bunuri, Negrului îi e 
refuzată înălţimea la care primul a ajuns prin resurse iniţiatice.  

Ideea spectacolului devine, într-un final, simplă. La urma 
urmei viaţa e o chestiune legată indisolubil de opţiuni şi mai ales 
de... „gestiunea resurselor”. În funcţie de ce ţi-a rămas după 
rodarea lor, îţi joci uneori abil ,alteori neeficient cartea de final.  

La capătul firului drumul încetează a mai fi unul linear. Un 
înainte nu mai e posibil, un înapoi nici atât. Pasul următor e clar: 
prinzi aripi sau plonjezi în neant.. 

Albul mai are resursa entităţilor pe care le-a servit şi cărora a 
ales să se fi supus. E rândul lor de-a prinde contur. Conturul 
treptelor necesare lui spre un probabil Infinit. 

Negrul? El nu mai deţine nimic... Nimic ce să nu fi fost 
deja folosit.  

 

La Bacău, într-un aprilie incert, ploaia şi ninsoarea coborând 
amândouă, ca în Bacovia, s-a desfăşurat a şaptea ediţie a Galei Star, 
adunând pe scena concursului 14 concurenţi din ţară şi din străinătate 
(Japonia, Bulgaria, Republica Moldova). Constant în urmărirea ideii 
iniţiale – aceea de a „marcheta” individualităţi artistice, într-o perioadă 
în care, zic organizatorii, personalitatea actorului e tot mai frecvent 
înglobată în spectacole care promovează personajul colectiv – Teatrul 
„Bacovia” continuă să ofere tinerilor actori mai ales (dar nu numai lor, 
căci s-au aflat printre participanţi şi artişti între două vârste) o şansă de 
afirmare, de ieşire din pluton sau de a-şi pregăti un loc mai sigur în 
pluton. Ediţia din acest an (5-10 aprilie) a confirmat o tendinţă 
benefică, observată încă de la prima ediţie (2006) şi urmărită pe parcurs 
– aceea de a impune şi consolida ideea că one man / woman show-urile 
sunt mini-spectacole şi nu simple improvizaţii scenice individuale, cum 
încă mai cred unii tineri actori; au dovedit şi au ilustrat convingător 
această tendinţă, de-a lungul ediţiilor anterioare, câţiva concurenţi ale 
căror nume ne face plăcere să le reamintim pentru a rămâne ca exemple 
de urmat: Georges M’Boussi (Franţa), Adrian Văncică, Richard 
Bovnoczki, Desislava Mincheva (Bulgaria), Yumiko Tsuji (Japonia), 
Gabriela Popescu, Daniela Vrânceanu, Ivan Vidosavljevic (Serbia), 
Mihaela Teleoacă, Yoshiyuki Shibata (Japonia), Radu Botar, Aaron 
Braxton (SUA), Alina Brezunţeanu, Lari Georgescu, iar din actuala 
ediţie: Milena Milanova (Bulgaria), Alexandru Bogdan, Eliza-Noemi 
Judeu, Alin Florea, Junko Hori (Japonia). Din păcate, se mai strecoară 
printre ostreţele exigenţei juriului de selecţie şi ajung pe scena Galei 
unii tineri actori insuficient pregătiţi, care încă nu înţeleg cerinţele de 
bază ale unui one man / woman show. Dintre aceştia, la actuala ediţie, 
Elena-Bianca Holobuţ (Teatrul „I.D. Sârbu” Petroşani), Raluca Mara 
(Teatrul de Nord Satu-Mare), Roxana Gîrleanu (Independentă) şi Gabi 
del Pupo (Teatrul Municipal Baia Mare) s-au aflat sub media valorică a 
Galei. Aproape toţi concurenţii şi-au pregătit show-urile sub 
îndrumarea unor regizori, ceea ce a dus, în unele cazuri, rezultate 
onorabile: o gândire şi o evoluţie scenică unitară, o adecvare a stilului 
interpretării la ofertele scenariului, o evidenţiere judicioasă a calităţilor 
actoriceşti etc. Menţionabile, în acest sens, au fost mini-spectacolele  
prezentate de Eliza-Noemi Judeu (regia Gh. Balint), Alin Florea (r. 
Radu Nichifor), Alexandru Bogdan (r. Maria Rotar), Junko Hori (r. 
Hiroshi Kuriyagawa), Diana Decuseară (r. Vitalie Drucec), Răzvan 
Ropotan (r. Ioana Petre). În alte cazuri însă regizorii mai mult au stricat 
ideea de spectacol decât au slujit-o, îndrumându-i greşit pe actori, 
supralicitându-le disponibilităţile interpretative sau orientându-le în 
direcţii greşite, urmărind efecte scenice minore în speranţa unui 
impact imediat la public. Au fost prea evidente asemenea demersuri 
regizorale mai ales în show-urile prezentate de Elena-Bianca Holobuţ 
(r. Nicoleta Dănilă), Roxana Gîrleanu (r. Mihai Bisericanu), Andrei 
Sochircă (r. Stefano Benni), Stelian Roşian (r. Doina Miglecz). 

În alegerea textelor dramatice s-a observat o dorinţă a 
interpreţilor de a se orienta spre autori valoroşi: Cehov („Despre 
efectul dăunător al tutunului” – Milena Milanova şi un fragment scurt 
din „Pescăruşul”, inclus însă într-un scenariu eterogen – Elena-
Bianca Holobuţ), I.L. Caragiale („Dă-dămult... mai dă-dămult” – 
Alex Bogdan), Dario Fo („Femei singure” – Eliza-Noemi Judeu), 
Truman Capote („Fără cap” – Răzvan Ropotan), Marin Sorescu 
(„Iona” – Stelian Roşian), Mariko Yamamoto (Junko Hori), Irina 
Nechit („Mi-e frică de Marea Neagră – Diana Decuseară) ş.a. Unele 
opţiuni au fost însă neinspirate, neadecvate disponibilităţilor 
interpretative. Elena-Bianca Holobuţ, de pildă, scriindu-şi singură 
scenariul a introdus – între un fragment din „Piticul din grădina de 
vară” de D.R. Popescu şi amintita secvenţă din „Pescăruşul” – lungi 
momente de cabaret pentru care nu avea datele specifice de 
interpretare; iar Raluca Mara şi-a ales un text („E-atâta hărmălaie în 
cer!” de Brigitte Schwaiger, despre fanatismul tinerilor germani 
prohitlerişti) care, a îndemnat-o spre o interpretare stridentă şi 
confuză. Dar Gala a avut şi momente de foarte bună ţinută artistică, 
pe care juriul (Irina Petrescu, Catrinel Dumitrescu şi Geirun Ţino), 
dar şi publicul spectator le-au apreciat cum se cuvine. 

Toată lumea a fost de acord că show-ul cel mai reuşit a fost 
prezentat de Alexandru Bogdan („Dă-dămult... mai dă-dămult...”), 
actor cu remarcabile disponibilităţi pentru comedie. Mobilitate fizică şi 
spirituală ieşită din comun, inteligenţă şi expresivitate, capacitate de 
caracterizare a personajelor printr-o maximă economie de mijloace, 
spontaneitate şi abilitate în trecerile rapide de la un personaj la altul, 
punându-le în dialog cu un umor debordant, rostire clară, putere de 
comunicare, mimică şi plasticitate corporală – iată calităţile cu care 
actorul a servit un text plin de haz şi antrenant; juriul i-a acordat Marele 
Premiu şi Trofeul Galei Star. Cel mai bun one man show a fost socotit 
– şi premiat ca atare – cel prezentat de Alin Florea („Visul unei nopţi de 
gală”). Actor preţuit al Teatrului „Maria Filotti” din Brăila (absolvent al 
Facultăţii de Teatru din Iaşi), Alin Florea ne-a făcut o surpriză foarte 
plăcută: este şi un bun solist vocal, cu stil şi cu o voce caldă, totul într-
un acord agreabil cu partea de proză a show-ului său (pe un text de 
Cornel Cristei) în care se spune povestea unui cântăreţ înzestrat, nevoit 
să dubleze, din culise, evoluţiile unui tenor fără voce dar cu relaţii 
solide. Mica dramă a personajului e interpretată de actorul Alin Florea 
cu o sobrietate nuanţată pe alocuri de un umor conţinut. Ţinută scenică 
remarcabilă. O actriţă din Bulgaria, Milena Milanova (Premiul pentru 
cel mai bun one woman show) a încântat publicul prin originalitatea şi 
prospeţimea evoluţiei ei scenice, cu un partener-păpuşă (personajul 
cehovian Niuhin – devenit aici Nicotin – din „Efectul dăunător al 
tutunului”) pe care îl mânuieşte excepţional, împrumutându-i părţi din 
propriul corp şi propria-i voce: o osmoză perfectă, care însă lasă loc 
distinct fiecăruia – atât personajului cât şi actriţei comentatoare. 

Un juriu special, paralel cu cel oficial, alcătuit din elevi, a acordat 
un premiu actriţei Eliza-Noemi Judeu (Compania „Buzunarul cu 
teatru”) pentru foarte buna ei evoluţie în recitalul „Femei singure” după 
Dario Fo. Până la apariţia pe scenă – spre finalul Galei – a actriţei din 
Bulgaria, o vedeam pe Eliza-Noemi drept virtuală câştigătoare la 
categoria feminină. Chiar şi după aceea, aş fi socotit echitabil un ex 
aequo, căci actriţa evoluase foarte bine, cu temperament, cu inteligenţă 
scenică, cu dramatism conţinut, cu ironie (la adresa teatrului modern!) 
şi cu o adecvare a mijloacelor interpretative (sigure, expresive) la starea 
personajului. Au mai avut show-uri izbutite, competitive: Diana 
Decuseară (Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău), Ştefan 
Huluba (Independent), Răzvan Ropotan (Independent), Junko Hori 
(Japonia). Ca la fiecare ediţie, serile au fost rezervate recitalurilor 
extraordinare. Acestea ridică vizibil ştacheta calitativă a Galei şi 
optimizează relaţia acesteia cu publicul. O foarte bună actriţă, Mihaela 
Teleoacă, a deschis seria acestora cu un recital onorabil 
(„Moştenitoarea” de Lucia Verona, în regia lui Dan Tudor). Depăşind 
modestia textului printr-o interpretare judicioasă, actriţa s-a bucurat de 
succes, ca şi Anca Sigartău („Puşlamaua de la etajul 13” de Mircea M. 
Ionescu), care însă a mizat mai ales pe vechea simpatie a publicului – în 
stare să-i ierte neîmplinirile unei evoluţii anoste şi deturnările de sens pe 
care le-a „operat” în textul foarte ofertant al dramaturgului. 

Cu un recital interesant, „La Colonna infinita” – de fapt, un eseu 
dramatic despre Brâncuşi, bazat pe un text de Mircea Eliade – s-a 
prezentat actorul italian Tazio Torrini (Compania „Telluris”). Chinurile 
creaţiei, căutarea formei absolute, lupta creatorului cu materia informă 
presupuneau o evoluţie actoricească de un dramatism substanţial – ceea 
ce actorul a şi izbutit. A fost un recital dificil, adresat iniţiaţilor. 

O prezenţă distinsă a fost Oana Pellea în „Vocea umană” de Jean 
Cocteau, celebrul text, din păcate prea rar adus pe scenă. Fineţea 
nuanţelor şi jocul inteligent dintre aparenţa detaşării şi profunzimea 
stării reale a personajului au fost principalele atuuri ale actriţei. Succes 
de public deosebit, ca şi cel al lui Ion Caramitru cu recitalul (în 
premieră absolută la Gala băcăoană) „Vorbe, vorbe, vorbe”. În formă 
excelentă, actorul a recitat remarcabil din Shakespeare, Eminescu, 
Nichita Stănescu, Miron Radu Paraschivescu ş.a. acordându-şi evoluţia 
perfect cu partenerul său, Adrian Naidin (violoncel şi voce). 

La reuşita acestei gale a contribuit, ca şi altădată, prezentatorul, 
actorul Bogdan Matei, inventiv, inteligent, prefaţând adecvat 
fiecare recital. 

Ștefan OPREA 

GALA STAR 7– BACĂU, 5-10 aprilie 2012
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O FAMILIE DE PE JIJIA... 
La armată cu „arcanul” 

Străbunicul din partea mamei se numea Gheorghe Cuzub. 
Locuia în satul Sineşti de lângă Iaşi. Din cauza recrutării forţate 
la armată, a plecat la unchiul său, care era preot în satul 
Andrieşeni, judeţul Iaşi. Se ocupa de prisaca acestuia şi – se pare 
– era dascăl la Biserică. Până la urmă a fost prins şi luat la 
armată... cu arcanul – se spune. În armată i s-a schimbat numele 
din Cuzub în Sinescu, fiind din... Sineşti. Era o modă a vremii. A 
luptat în Războiul de Independenţă. Livretul său se află la 
Muzeul de Istorie „Moldova”, predat de unchiul meu, preotul 
Costică Sinescu. A avut trei fii: Ioan, Toader şi Alexandru. 
Toader a murit de tânăr, în urma suprasolicitării la un incendiu. 
Alexandru a fost paracliser la Biserica din sat şi a murit la 
aproape 90 de ani. Ioan Sinescu s-a născut la 19 martie 1881, a 
urmat şcoala din sat şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la 
Fălticeni. A absolvit Şcoala de cântăreţi cu Diploma nr. 15 din 
26.III.1922. A fost numit cântăreţ la Parohia Andrieşeni la 1 
septembrie 1923, prin Decretul nr. 3.154, unde a funcţionat, până 
la pensionare (1mai 1941). A continuat activitatea, voluntar, 
până la moartea sa (14 martie 1960). A fost bunicul meu. 

 

„Dacă scap din război, îmi fac băieţii preoţi” 
 Bunicul a fost un om gospodar. A pornit „de jos”, cu puţin 

pământ şi a ajuns la aproximativ 30 de ha. A jurat din tinereţe să-
şi construiască o casă cu geamuri atât de mari încât să se stea în 
picioare pe pervaz. Trăise într-o casă mică, construită în timpul 
lui Cuza, care a supravieţuit până la inundaţiile din 1969. 
Gospodăria se află la aproximativ 150 m de Jijia. A construit 
casa visată în 1912. Este şi astăzi locuibilă şi – într-adevăr – are 
cele mai mari geamuri din sat. 

A avut şi prăvălie. Se păstrează şi astăzi rafturile din prima 
cameră. Am avut grijă – ca istoric – să menţin şi „chironul”, 
unde era prinsă firma. A dat faliment în anii crizei economice 
din anii 1929-1933, ajutat şi de concurenţa, coordonată, a unor 
negustori veniţi de aiurea. 

A luptat în războaiele României dintre anii 1912-1919. A 
primit două medalii. Este vorba despre Medalia „Avântul Ţărei”, 
Brevet nr. 1447 din 7 noiembrie 1913, respective „Bărbăţie şi 
Credinţă cu Spade” gr. II, Înalt Decret Regal nr. 447, Brevet nr. 
32.780 din 1919. Atunci a jurat că dacă va scăpa cu viaţă îşi va 
trimite cei trei băieţi la preoţie, pentru a-l sluji pe Dumnezeu. 
Aşa a făcut. Cei trei fii au urmat studii teologice la Iaşi, Cernăuţi 
şi Chişinău şi au devenit preoţi: Costică Sinescu – la Iaşi, 
consilier la Mitropolie; Petrică Sinescu – la Trifeşti, Poieni şi 
Iaşi; Vasile Sinescu – la Flămânzi, Botoşani. 

Din cauza tradiţiei, dar mai ales a contextului istoric – criza 
şi războiul – fetele au avut mai puţine şanse. Lenuţa a devenit 
educatoare; Paraschiva a urmat câteva clase la Liceul Agricol, 
fără a finaliza; Maria – a urmat un curs de Secretariat, dar a 
activat cu întreruperi; Eufrosina – deşi cu premiul întâi pe plasa 
Şipote, a trebuit să fie sacrificată – conform tradiţiei – ca 
moştenitoare a casei şi a pământului. 

Trebuie subliniat un lucru: deşi aveau pământ, averea era 
mică în raport cu dorinţele de educaţie a copiilor. Au intervenit 
criza, seceta, războiul etc. Părinţii şi copiii lucrau „cot la cot” cu 
cei angajaţi. Cei „mici”, şi mai ales fetele, se sacrificau pentru 
cei care mergeau la Şcoli înalte, pentru „pochi”. Era o dorinţă 
comună de a ieşi din înapoierea satului, de a intra în „lumea 
învăţată”. Cel care a gândit „proiectul” a fost Bunicul; cea care  
l-a pus în practică – chiar cu sacrificarea fetelor – a fost Bunica. 
Deşi oameni cu puţină şcoală, ei doreau să aibă copii cu carte. 
Educaţia era un obiectiv mai important decât averea, care s-ar fi 
putut realiza la ţară, cumpărând pământ. Un proiect educaţional 
mai greu de înţeles astăzi, când raportul dintre „a deveni” şi „a 
avea” pare să se încline spre al doilea termen. 

 

Adaptarea la „Noul Regim” 
Războiul şi instaurarea socialismului au fost un dezastru 

pentru Familia mea. Ofer un singur exemplu: până la aproape 40 
de ani, eu am visat că „vin ruşii”! De ce? Am crescut cu 
povestiri despre prezenţa armatei ruseşti în sat şi... la noi acasă. 
„Ne-au luat porcii şi i-au tăiat la vecini”, „I-au pus pistolul în 
piept Bunicului pentru a preda armele de vânătoare şi radioul” 
(erau două în sat!). „Am ascuns alimente într-o cămară falsă” (se 
păstrează şi astăzi! cine ştie!). 

Au urmat cotele, predarea pământului, arestările. Am găsit la 
Arhivele Statului actul prin care Bunicul a predat pământul. 
Evident, a fost obligat să mintă: că nu-l mai putea lucra etc. De 
altfel, nu era scris de el. Era doar semnat cu scrisul lui frumos, 
caligrafic, din secolul al XIX-lea. Apoi a fugit la Flămânzi, 
unde avea un băiat preot, pentru a nu fi arestat. Deşi avea 
aproape 80 de ani! Tatăl meu era funcţionar. Dar avea de 
suferit pentru că era considerat ginere de „chiabur”. A fost 
chemat cu un lot întreg la Iaşi pentru a fi anchetat. Mama mea 
i-a cusut o cruciuliţă pe spatele găicii de la palton. Deşi aveam 
6 ani, ţin minte scena.   M-a impresionat profund. L-au lăsat 
acasă, poate şi pentru că avea trei copii. Cu toate aceste 
greutăţi, părinţii mei nu au renunţat la ideea de a-şi trimite 
copiii la şcoli din oraş. 

A fost proiectul timpuriu şi ambiţios al mamei mele, care, 
domnişoară fiind, atunci când şi-a ales soţul, a folosit şi acest 
criteriu-convenţie. Peste ani, l-a mărturisit soţiei mele, în acel 
înţelepţit stil de pedagogie nondirectivă pe care a practicat-o 
mereu cu noi toţi, copii, nepoţi, vecini, cunoscuţi etc. O primă 
condiţie era să fii premiant la sat. Toţi trei copiii am avut premiul 
întâi la Şcoala din Andrieşeni. În afara „monitorizării” – care 
venea mai ales din partea mamei – tatăl fiind folosit doar pe post 
de „Bau-Bau” – era şi o anumită „îndoctrinare” – privind 
„misiunea” noastră de a duce mai departe tradiţia familiei „şi de a 
face cât mai mult cu mijloace puţine”. 

 

„Miracolul” Negruzzi 
Mama mea a aflat de la părinţi cu copii ceva mai mari că un 

liceu bun este Liceul „Negruzzi”, care avea şi internat. Urmarea a 
fost că fratele meu a fost trimis acolo în 1962. Nu a fost uşor 
pentru familie. Tatăl meu fusese dat afară din serviciu ca „ginere 
de chiabur” sau – nu mai ştiu sigur – chiar „chiabur” (avea 5 ha 
moştenire). Lucra prin comunele vecine ca funcţionar. Taxa la 
liceu nu era chiar mică; erau şi obligaţiile materiale pentru 
Internat. Uneori, nu aveam bani de pâine, de tuns şi – mai ales – 
pentru prima taxă din septembrie. Citind arhiva Liceului Internat, 
mi-am adus aminte lungile discuţii din septembrie, care precedau 
plecarea la Liceu. Cu eforturi mari, familia a reuşit să trimită cei 
doi băieţi la „Negruzzi” şi fiica la Liceul „Mihai Eminescu”. 
Educaţia de la „Negruzzi” a permis celor doi băieţi să ajungă apoi 
profesori universitari, la Bucureşti şi Iaşi. Fiica este funcţionar 
public în Iaşi. Trebuie, totuşi, recunoscut că socialismul, cu toate 
relele sale, a favorizat copiii de la ţară. În anul 1968, la 
„Negruzzi” învăţau 300 de elevi din mediul rural. Acum sunt 
doar câteva zeci, cu burse de la... filantropi. 

 

Memoria Familiei 
Cred că este important de cercetat şi cum funcţionează la noi, 

românii, memoria familiei. Voi oferi întâi două exemple. Într-o 
vizită în Franţa, am aflat de la un proprietar de garaj că şi-a 
întocmit arborele genealogic până în secolul al XIV-lea, pe baza 
actelor din arhiva bisericii. Noi nu reuşim nici pentru domnitori 
să realizăm acest lucru. Sunt multe explicaţii. Al doilea exemplu: 
fiul meu, Ionuţ, funcţionar bancar la Boston, a rămas extrem de 
mirat când a aflat că străbunicii lui au luptat la Mărăşeşti ca 
sergenţi, fiind ambii răniţi şi decoraţi. Replica sa: „Nu ştiam că 
suntem şi neam de eroi!”. La noi, memoria familiei funcţionează 
cel mult până la bunici. Iar tendinţele nu sunt îmbucurătoare. Cred 
că este datoria fiecărei generaţii să contribuie la consolidarea 
istoriei familiei. Mai ales, că de la 7 copii – ca în cazul bunicilor 
mei din ambele familii – s-a ajuns la unul-doi copii sau ... deloc. 
Iar... unii pleacă definitiv din ţară. 

 

Cum am învăţat să număr şi să scriu 
În curtea noastră – destul de mare, încât am jucat fotbal cu cei 

din vecini până în vremea studenţiei – erau trei case: - cea mare, 
cu geamuri de aproape 1,5 m, în care funcţionase prăvălia; - cea 
mică, în care locuia bunicul; – cea veche – din vremea lui Cuza – 
în care era bucătăria de vară şi cuptorul mare. Pe la 5-6 ani 
plecam din bucătărie cu o farfurie, ducând o bucată de mămăligă 
rece, la bunicul pentru a primi miere de albine (uneori zaharisită, 
care era foarte bună!). Apoi îmi dădea un carton şi un creion de 
lemnărie roşu (!) şi eram pus să scriu cifrele de la 1 la 100. Când 
am intrat la şcoală, le ştiam foarte bine. Ştiam şi alfabetul şi 
citirea ceasului (desenat pe un fund de lemn). Primul meu 
învăţător a fost Bunicul! 

 

Prima negociere: recuperarea mănuşilor 
Eram în clasa a II-a sau a III-a. Sper să nu greşesc prea mult. 

Am fost trimis la magazinul din centrul satului. Mi-am scos 
mănuşile pentru a plăti cumpărăturile, le-am pus pe tejghea şi au 
... dispărut. Mi-am dat seama că un băiat din zonă – cam şmecher 
– mi le luase. Îmi era groază să merg acasă fără mănuşi şi ciudă 
pentru ceea ce păţisem. Am mers la casa băiatului, am lăsat plasa 
cu cumpărături la poartă (ţin minte şi acum că aveam şi nişte 
sare!) – unde putea dispărea oricând! – am intrat în casă şi am 
început negocierea cu „hoţul” şi sora lui mai mare. După mai 
bine de o oră, i-am convins că mănuşile au ajuns din greşeală la 
ei şi ar fi bine să le căutăm împreună. Le-am găsit pitite între 
plăpumi. A fost primul meu succes într-o negociere! 

Trenul – liantul dintre sat şi oraş 
Pe la 4 ani am descoperit că, dacă mă urc pe cerdac, văd 

trenul care trecea pe Valea Jijiei, spre Iaşi sau de la Iaşi....Era 
miracolul oraşului. Am suferit foarte mult când fratele meu mai 
mare a fost dus la oraş şi...se pare, a fost şi la circ! Nu ţin minte 
prima vizită la Iaşi. Este posibil, să fi fost cea din decembrie 1962 
sau 1963. Aveam 9 sau 10 ani. Reprezentam Şcoala din 
Andrieşeni la Revelionul copiilor de la Casa Tineretului. Peste 
ani, am aflat că la acea acţiune a participat şi viitoarea mea soţie. 
Seara, dintr-o neînţelegere, m-am rătăcit prin Iaşi...Noroc că 
reţinusem ca reper Biserica Trei Ierarhi, zonă unde locuia mătuşa 
mea. Halta din sat era un „centru al lumii”. Aici se adunau 
călătorii – uneori cu peste o oră înaintea sosirii trenului – pentru a 
pune „ţara la cale”. Îmi amintesc plecarea la Liceu, când abia 
găseam un loc pe valiză, la capătul culoarului sau spre scara 
vagonului. Erau mulţi navetişti, studenţi şi elevi. Astăzi, trenul 
circulă aproape gol. Şi nu doar din cauza concurenţei maşinilor... 
Apropo de mersul la oraş... circula o vorbă: Unde pleci? LA 
IAŞI! (vesel). De unde vii? De la... Ieşi... (trist). 

 

Profesori-mentori 
În viaţa fiecăruia dintre noi, profesorii au un rol decisiv. Deşi 

acest lucru nu se recunoaşte întotdeauna. Este poate nedrept să 
fac o selecţie, dar voi alege doar trei nume dintr-o listă destul de 
lungă a profesorilor care mi-au influenţat formarea şi viaţa. 

Din Şcoala Generală mă opresc la profesorul Mihai Hânceanu, 
fost negruzzist, care mi-a fost scurt timp învăţător apoi profesor de 
Istorie şi Geografie. Deosebit de pasionat de profesia sa, încerca să 
ofere unor elevi de la sat aceleaşi condiţii de formare ca cele de la 
oraş. Ţin minte cum am străbătut peste 5 km cu lanţul pentru a 
măsura – ştiinţific – lungimea Jijiei şi apoi ne-am oprit la 
Monumentul de la Rediu, ridicat pentru eroii din Marele Război. A 
fost profesorul care m-a decis în alegerea carierei. 

La Liceul Internat, am fost preluat de doamna profesoară 
Ludmila Carasevici. Deşi la clasă o aveam profesoară pe doamna 
Elena Ibănescu, aceasta, aflând că doresc să merg la Istorie, m-a 
pus în legătură cu colega sa de catedră, pe care – de altfel – am 
avut-o profesoară în următorii trei ani. M-a dus la Arhivele 
Statului – unde l-am cunoscut pe renumitul director Gheorghe 
Ungureanu şi nu pe mai puţin cunoscuta domnişoară Anghel. 
Prima carte pe care am primit-o la sala de lectură de la Golia a 
fost Istoria Iaşului de N.A. Bogdan. Apoi, doamna Ludmila 
Carasevici m-a dus la Facultate, pentru a primi îndrumarea 
profesorului Emilian Bold. Şi eram doar elev în primele clase de 
liceu ... Pe urmă, mi-a urmărit cariera până la stingerea sa din 
viaţă în 2008. A fost pentru mine ca a doua mamă. 

Din facultate, aleg pe profesorul Gheorghe Platon. Reiau un 
fragment scris după dispariţia sa în 2006. Voi evoca aici doar 
câteva momente în care m-am întâlnit cu Profesorul Gheorghe 
Platon, momente care mi-au marcat devenirea profesională.  

- iarna 1972. Se organizau cursuri de pregătire pentru 
admiterea la facultate. 

Profesorul a susţinut prelegerea privind unitatea revoluţiei 
române de la 1848; acest subiect l-am avut pe biletul de examen 
la admitere, dar şi la examenul din anul III de la facultate ... 

- 1 ianuarie 1975. Examen de an la „Istoria modernă a 
României”. Deşi Profesorul avea o mică „reţinere” în privinţa 
mea, având în vedere o intervenţie mai „tinerească” la o sesiune 
ştiinţifică, a apreciat răspunsul şi l-a întrebat pe „asistentul” său de 
examen, Vasile Russu, ce părere are. Acesta a făcut un semn de 
„cerc”; bănuiesc că a spus în şoaptă ceva despre „sinteză”.  Am 
aflat aceasta de la un profesor mai tânăr, fapt care m-a stimulat... 

- iunie 1976. Am fost chemat la Profesor. Mi-a oferit peste 
cinsprezece extrase din lucrările sale, cu dedicaţii. A fost un semn 
de mare încredere, fapt care m-a încurajat extrem de mult. 

- 3 iulie 1976. Ziua repartiţiei. Fiind şef de promoţie pe ţară, 
aveam de ales între Bucureşti şi Iaşi. Deoarece nu primisem 
garanţii – era şi greu în acele vremuri, dar eu eram la acea vârstă 
adeptul soluţiilor radicale – privind un post la facultate, înclinam 
spre Bucureşti. Am mers la profesor şi l-am întrebat dacă această 
alegere afectează locul la doctorat. Mi-a spus că am mai mari 
şanse de documentare la Bucureşti. Am ales Capitala, spre 
mirarea multora. Profesorul a avut dreptate. 

- 4 iulie 1976. După surpriza alegerii postului din Capitală,    
s-a organizat la catedră o întâlnire informală, pentru a schimba 
postul cu şefa de promoţie de la Bucureşti, care alesese Iaşul ... 
Profesorul a susţinut că o documentare de câţiva ani la Bucureşti 
nu poate fi decât benefică. Nu am mai schimbat repartiţia. 

- 26 iunie 1985. La 32 de ani, mi-am susţinut doctoratul. 
Atunci era o performanţă. Profesorul a fost extrem de generos, 
cum numai Marii Oameni o pot face. Mi-a făcut observaţii şi 
sugestii, dar a fost de acord cu teza. 

- vineri, 23 decembrie 2005. Într-un timp record, i-a apărut 
ultima carte. Mi-a trimis un exemplar cu dedicaţie. Am sunat să-i 
mulţumesc, să-i urez sănătate şi Sărbători fericite. Era foarte 
bucuros pentru carte. Avea un ton echilibrat. Părea împăcat cu 
viaţa. Ultimele sale gânduri au fost pentru Istorie şi Familie. 

 

Gheorghe IACOB 

    

  

CCRROONNIICCAA  ●●  MMIITTOOLLOOGGIIII  

Gheorghe Iacob, născut la 19 martie 1953, la 
Andrieșeni – istoric, prof. dr. la Facultatea de Istorie a 
Universității „Al.I. Cuza” Iași. A publicat ca autor sau co-
autor 18 cărți și peste 50 de studii.  
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Născut dintr-o familie de ţărani, în Vipereşti-Buzău, a făcut 
studii liceale la Buzău şi cele  universitare la Iaşi, obţinând licenţa 
în drept (1919) şi în filozofie (1921). Doctoratul şi l-a susţinut în 
Germania, devenind în scurt timp o personalitate proeminentă a 
pedagogiei româneşti. A fost membru corespondent al Academiei 
Române, membru al Asociaţiei Savanţilor Celebri din Chicago 
(SUA), opera sa ştiinţifică însumând peste 30 de volume şi peste 
500 de articole publicate în ţară şi peste hotare. S-a afirmat ca unul 
dintre profesorii remarcabili ai Universităţii ieşene, încă din 
perioada interbelică, prin lucrări fundamentale de analiză a 
sistemului de educaţie din România. În Unitatea pedagogiei 
contemporane ca ştiinţă (1936, 1976), o lucrare de epistemologie 
pedagogică, examinează pedagogia românească de la 1900 până 
la zi, materialul istoric slujind ca mijloc de documentare şi 
argumentare. Prin Politica culturii în România contemporană 
(1937, 2003) se afirmă ca întemeietorul politicii educaţiei în spaţiul 
academic românesc şi „unul dintre primii teoreticieni şi metodologi 
ai domeniului în lume”, după cum  afirmă editorul recent al cărţii, 
prof. univ. dr. Carmen Creţu. E reconfortant să constaţi astăzi, 
când criza spirituală cuprinde din nou lumea civilizată, această 
preocupare ştiinţifică şi morală  a unui savant român care îndemna 
statele lumii, în urmă cu trei sferturi de veac, să aibă ca obiectiv 
„declanşarea forţelor spirituale ale popoarelor şi pentru mărirea 
nelimitată a patrimoniului cultural”. Lucrările sale acoperă  domenii 
fundamentale în ştiinţele educaţiei – pedagogie generală, istoria 
pedagogiei, pedagogia culturii, epistemologie pedagogică 
(Pedagogia pentru școlile normale, 1932; Didactica, 1935; Istoria 
pedagogiei româneşti, 1941). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu toate meritele sale profesionale şi statutul de intelectual 
democrat, Ştefan Bârsănescu a fost licenţiat din învăţământ în anii 
prigoanei dejiste. A rămas fără resurse, apoi a fost angajat ca 
bibliotecar la Institutul Politehnic şi a predat un curs facultativ de 
Pedagogie agricolă la Institutul Agronomic. A fost reintegrat în 1957 
şi l-am avut profesor încă din anul I. Avea ştiinţa discursului 
academic, cursul său era extrem de bine organizat, sprijinit 
totdeauna pe un filon cultural,  rar întâlnit în epocă. După ce a reuşit 
să fie  din nou acceptat şi recunoscut de către regim, a lucrat cu spor 
şi devotament, publicând încă multe lucrări fundamentale: Schola 
latina de la Cotnari (1957); Academia domnească din Iaşi-1714-
1821, (1962); Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (1971); 
Educaţia, învăţământul şi gândirea pedagogică din România – 
dicţionar cronologic (1978), în colaborare cu soţia sa, Florela 
Bârsănescu; Medalioane. Pentru o  pedagogie a modelelor (1983). A 
fost reintegrat, dar autorităţile vremii nu-i acordau încrederea lor 
totală. Dosarul său de urmărire, pe care l-am cercetat la CNSAS, s-a 
deschis la un an după ce eu am terminat facultatea. Capete de 
acuzare erau: membru YMKA, organizaţie de sprijin reciproc a 
savanţilor din spaţiul academic (intre 1945-48), faptul că „a făcut 
diferite şcoli de specializare în Germania fascistă” şi originea socială 
burgheză, părinţii „au posedat un magazin de manufactură”. De fapt 
o prăvălie sătească, cu de toate. Se mai specifica, urmare a 
denunţului: „a făcut călătorii în Germania, Austria, Cehoslovacia” şi 
„are atitudini duşmănoase şi legături suspecte”. Şi încă: 
„subapreciază învăţătura marxistă”. O notă din  21 mai 1952, de la 
C. Nicuţă, fost student al său şi apoi ambasador la Paris, la 
începuturile noului regim, apoi profesor de sociologie la Bucureşti, 
denunţa faptul că  în lucrările sale de Pedagogie s-a orientat spre 
regimul fascist din Germania, deşi n-a fost hitlerist pe faţă. O 
minciună  care l-a costat enorm pe profesor. „Nu e apropiat regimului 
nostru, ştie multă carte veche... E complotist până în măduva 
oaselor”. Iată spiritul epocii. Sunt puşi în funcţiune imediat 
„agenţii”(acesta e limbajul din dosar pentru informatori), care-l 
înconjoară  într-o plasă deasă şi care-l urmăresc cu o perseverenţă 
patologică, dau rapoarte despre viaţa lui de zi cu zi. Unul 
chestionează femeia care-i face menajul şi află că are program de 
sculare la 5 dimineaţa, studiază acasă până la 8 şi apoi se duce la 
Biblioteca Centrală, unde lucrează până târziu. I se trasează „sursei” 
sarcina să-l urmărească şi să semnaleze orice despre el. Altul  îl 
caută acasă şi o găseşte pe doamna Florela, soţia sa, pe care o 
chestionează asupra planurilor familiei, află că profesorul va pleca la 
Moscova; apoi informatorul se duce întins la Facultate şi-l aşteaptă 
pe profesor până c\nd iese pe culoar; acesta îi spune că e ocupat cu 
pregătirea cursurilor, cu revista, cu încă o jumătate normă la 
Institutul Pedagogic. Dar nu-i spune nimic sursei de plecarea la 
Moscova. Şi el informează prompt. Era, deci, un  cunoscut din afara 
Universităţii, care avea acces la familia Bârsănescu. La 12 iunie 
1963, sursa VD raportează că profesorul lucra la „Şcoala 
domnească de la Târgovişte”: i-a spus că  tema l-a prins pe când era 
dat afară din facultate şi nu a avut ocupaţie vreme de şase luni. 
Atunci,  „pentru a avea cu ce trăi  şi-a vândut hainele negre de gală”. 
Lucrarea îi era cerută acum de Ministerul Învăţământului. 

ŞT E F A N  B Â R SĂN E S C U
ÎN VIZORUL SECURITĂŢII

 

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

Citind aceste mizerii, gândul te duce la invidie, la ura pe care o 
trezesc adesea oamenii care construiesc, care se dedică unei opere; 
răsplata: denigrări, invenţii. Cine erau „elementele duşmănoase”, 
„suspecte” cu care avea contacte venerabilul profesor? Unul era 
profesorul italian Luigi Volpicelli, care-l publică într-o revistă de 
pedagogie din Italia, îl vizitează la Iaşi şi ţine conferinţe. La una dintre 
acestea am asistat şi eu, student în ultimul an, ne-a făcut tuturor o 
impresie puternică. Altul era Alexandru Claudian, fost profesor de 
sociologie și psihologie, poet sensibil, fost lider PSDI, nu de mult 
eliberat din închisoare. Mai erau George Văideanu şi Ion Străchinaru, 
pe care încerca să-i ajute să intre în Universitate.  Interesant e episodul 
Kairov, o legendă în vremea tinereţii mele. Profesorul povesteşte unui 
informator cum Kairov a contribuit la reabilitarea sa. Kairov, vestitul 
profesor rus, după manualul căruia se învăţa atunci pedagogie, 
cunoştea lucrările colegului român, pe care acesta „le-a publicat în 
germană şi franceză”, înainte de război. Venit în vizită în România, 
Kairov ajunge şi la Iaşi şi întreabă de profesorul Bârsănescu. Află că e 
scos din Universitate şi se arată mirat, pentru că el nu vede în România 
un pedagog mai valoros. Cere să-l întâlnească şi-i solicită lucrările 
publicate între timp. Apoi, în discuţiile cu Ilie Murgulescu, ministrul 
învăţământului, aflat în vizită în URSS, îi cere să-l reintegreze. Aşa a 
fost readus la universitate Ştefan Bârsănescu şi a devenit consultant al 
ministrului. Eram spre sfârşitul anului al IV-lea de facultate, la începutul 
anilor `60, când s-a  zvonit că s-au afişat  titlurile pentru  examenul de 
stat, cum se numea licenţa pe atunci. Am ales, fără ezitare, „Educaţia 
adulţilor în România”, subiect dictat de descendenţa mea dintr-o familie 
de educatori ai satului. După câteva zile, am aflat cine ne sunt 
îndrumătorii. Teza mea urma să fie condusă de profesorul Ştefan 
Bârsănescu. Nu se putea alegere mai potrivită, deşi unii colegi credeau 
că nu voi avea zile bune cu exigentul profesor. Am venit cu un plan la 
el, iar spre primăvara anului al V-lea veneam cu câte un capitol şi-i 
citeam, deja începuse să aibă dificultăţi cu vederea; prilej să-mi evoce 
conferinţele învăţătorilor din Botoşani, unde era cândva invitat să 
vorbească. Desigur, capitolul de ancorare la „clasicii marxismului” a 
fost evitat. După mai multe întâlniri, mi-a declarat, satisfăcut, că e 
mulţumit de teză. Preşedintele comisiei de examen a fost numit şeful 
catedrei de materialism dialectic şi istoric, un profesor de latină, fără 
doctorat; Bârsănescu şi Pavelcu erau doar membri, îl secondau. Deşi 
tezele erau, toate, de pedagogie şi psihologie. Şeful comisiei a 
descoperit în teza mea o enormitate: copiasem greşit titlul unui text al 
lui Lenin, desigur o probă de necunoaştere gravă a literaturii 
„fundamentale”. Am aflat mai târziu că  a fost o întreagă negociere a 
celor doi profesori, pentru nota mea. A doua zi profesorul Bârsănescu 
mă cheamă la el: „Ce-ai făcut, domnule, de ce nu-i ştii pe ăştia?”. Au 
trecut şapte ani şi am intrat, prin concurs, la Universitate; începusem să 
public, eram acum cunoscut. Cu profesorul am păstrat mereu legătura, 
îl vizitam când venea la Iaşi, mă chema să stăm de vorbă, mă 
chestiona asupra cercetărilor şi proiectelor. Mi-a oferit câteva dintre 
cărţile sale cu dedicaţie, am şi recenzat unele dintre ele. Discuţia 
începea totdeauna cu aceeaşi frază: „Am aflat despre dumneata lucruri 
bune”. Aşa îl păstrez în memoria mea afectivă. 

 

Adrian NECULAU 
 

ARTA  
MANIPULĂRII 

Într-o emisiune de televiziune („Profesioniştii”, din 31 
martie, cu Eugenia Vodă), Mihai Şora îşi amintea cu 
nostalgie Parisul anilor 1945-1947. O, tempora! Ministrul 
de Interne al Franţei mergea la slujbă cu metroul, în acelaşi 
vagon cu Mihai Şora, cu zeci de cetăţeni francezi! Dacă 
găsea un scaun liber, se aşeza. Dacă era vreo femeie în 
apropiere, îi ceda locul. Ce vremuri! Câtă libertate, egalitate 
şi democraţie! În România aceloraşi ani, populaţia 
localităţilor de pe şoseaua Bucureşti-Sinaia se minuna că 
regele Mihai călătorea fără escortă. Regele mărturiseşte însă 
că era urmat de o maşină a Siguranţei, iar dacă automobilul 
său se defecta îşi continua drumul cu maşina Siguranţei. 
Situaţia era deci similară celei din Franţa. Organele de 
ordine internă ale statului existau şi îşi făceau datoria cu 
discreţie, nu ieşeau în faţă. Revenit în ţară, M. Şora constată 
că ceva s-a schimbat. În Bucureştiul anului 1948, cetăţeanul 
M. Şora era avertizat de paznicii noului regim să circule pe 
trotuarul celălalt, nu pe cel alăturat unei instituţii a 
republicii numită populară. Printre ascultătorii acestor 
evocări trebuie să se fi aflat şi unii care, în timp ce erau  
purtaţi de valul subiectivismului naratorului, îşi vor fi spus 
cu luciditate: cum se mai schimbă lumea! Câţi dintre 
miniştrii Franţei de azi, şi nu doar ai Franţei, mai îndrăznesc 
să meargă cu metroul, amestecaţi cu publicul?! Şi: iată două 
ipostaze ale raportului schimbător dintre individ şi stat!  

Pe de o parte, statul republican sau monarhic, conştient 
că guvernează cu asentimentul cetăţenilor, că nu este 
ameninţat de vreo manifestare violentă a nemulţumirii 
acestora. Motiv pentru care forţele de ordine nu-şi fac 
simţită prezenţa cu ostentaţie. Iar publicul se miră de 
absenţa lor, pentru că părţile contractului social, ca să-l 
invocăm pe J.J. Rousseau, trăiau (se aflau) în armonie. În 
pofida lipsurilor de după război, conducători şi cetăţeni erau 
fericiţi că scăpaseră cu viaţă şi beneficiau de libertate. 

Pe de altă parte, statul intitulat propagandistic 
„republică populară” este  conştient că guvernează 
împotriva voinţei cetăţenilor, că este indezirabil, că 
impunându-şi dominaţia cu forţa  şi menţinând-o prin 
violenţă, nu se poate aştepta decât la o respingere violentă a 
acestei situaţii. Un stat care îşi expune, ca un avertisment,  
forţele de ordine „la vedere”, iar acestea îşi fac „datoria”. 

Este clar că orice stat dispune de „mijloace de 
exprimare violentă”, faţă de alte state (armata) şi faţă de 
proprii cetăţeni (poliţie, jandarmerie etc.). Ne întrebăm, care 
este „datoria” forţelor de ordine internă, ca instrumente ale 
statului? Teoretic, acestea apără ordinea de drept, ordine 
instituită prin lege. Dar, în regimurile totalitare, legea 
exprimă voinţa Conducătorului, ajuns în vârful ierarhiei 
politice prin graţia divină sau prin voinţa electorală a naţiei, 
precum şi interesele grupului, clasei, partidului ce-l susţine. 
Ca atare, forţele de ordine  acţionează din dispoziţia şi în 
interesul unei minorităţi, împotriva majorităţii. În timp ce în 
regimurile democratice, statul, instrumentele şi mijloacele 
sale, forţele de ordine şi legea, ar trebui să reprezinte voinţa 
liber exprimată a majorităţii cetăţenilor.  

După evenimentele de la 11 septembrie 2011, Naom 
Chomsky atrăgea atenţia asupra pericolului deturnării 
democraţiei. Utilizând frica de terorism a populaţiei, 
aceasta putea fi manipulată, prin apelul la loialitate totală şi 
patriotism, să accepte măsuri şi politici nedemocratice. În 
România, manipularea a folosit ca lait motiv greutăţile 
crizei şi cerinţele integrării europene. 

Nu putem depăşi criza şi nu ne putem integra decât prin 
stabilitate, argumentau autorităţile. Un argument cu 
puternic ecou în sufletul fiecărui cetăţean. Dorinţa de ordine 
şi siguranţă a individului a fost atât de mare, încât el a 
acceptat liniştit amputările salariale, şi-a plătit impozitele 
etc. Astfel, individul a contribuit financiar la dotarea, 
instruirea şi întreţinerea forţelor de ordine internă. Iar atunci 
când, ajuns la limita răbdării, a îndrăznit să-şi manifeste 
nemulţumirea în formele permise de lege (vezi 
demonstraţiile din ianuarie a.c.), forţele de ordine au fost 
folosite împotriva sa. I s-au restrâns drepturile şi libertăţile 
impunându-i-se să manifesteze numai în anumite locuri şi 
între anumite ore. Sub pretextul apărării ordinii publice! Să 
manifesteze înconjurat de jandarmi, sub pretextul de a fi 
protejat! Şi ca să se convingă că impozitele şi reducerile de 
salarii au fost cheltuite cu folos, i s-au administrat bastoane 
moderne şi gaze lacrimogene, a fost  transportat spre 
secţiile de poliţie în dube sigure, din care nu poate scăpa 
etc. Erau pregătite şi ceva arme performante, dar a rămas pe 
altădată.  Chiar dacă majoritatea populaţiei e nemulţumită, 
forţele de ordine apără minoritatea conducătoare, motivând 
că ea reprezintă statul. Ceea ce este, de fapt, o deturnare a 
sensului democraţiei.  

T.D.L. 
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Şi-a dorit din toată inima ei plăpândă să fie cu adevărat un 
copil al soarelui şi astrul ceresc a îndrăgit-o într-atât încât s-a 
grăbit s-o ia la sine. Presimţind parcă, a trăit grăbit, îmbogăţindu-şi 
fiece secundă. Cu fericirea de a  cunoaşte, cu tristeţea că nu poate 
cuprinde lumina toată, într-o carte care trebuia neapărat să fie 
scrisă şi trimisă în Noua Zeelandă,  unde s-a născut. A fost o 
femeie frumoasă, talentată. Virginia Woolf, care îi era foarte 
apropiată, îi aprecia scrierile, considerând-o o posibilă rivală. Dar 
a fost şi o nonconformistă: se îndrăgosteşte, se căsătoreşte şi, 
după o singură zi, căsnicia ei se risipeşte fum amăgitor. Moment 
în care conservatori fanatici o taxează de aventurieră. Kathy se 
apăra doar. Presimţind că nu-i va fi îngăduit să-şi termine 
scrierile toate, îşi drămuieşte timpul prea scurt (1888-1923), 
ştiind că are de împlinit o datorie, aceea de a scrie lumea 
frumoasă văzută de afară. Imploră pătimaş: „Fă-mă, Doamne, 
vrednică să scriu! Fă-mă, Doamne, limpede precum cleştarul, ca 
lumina ta să se răsfrângă în mine”. 

 Ruga nu i-a fost ascultată decât în parte. Şi-a cernut în 
bucurie fiece clipă din clepsidra săracă, mereu atentă la „esenţa 
vieţii, viaţa vieţii”, observată, disecată cu minuţie chirurgicală în  
povestirile ei, unele orbitor de cehoviene, un ochi râde şi celălalt 
plânge. Se îndrăgosteşte din nou de un tânăr fermecător şi 
sănătos, cu obraji rumeni ca ai copiilor, criticul literar J. 
Middleton Murry. Dar căsătoria lor suferă curând dese despărţiri, 
Kathy  îmbolnăvindu-se de inimă, iar mai apoi de ftizie. Şi inima 
plăpândă şi plămânii pătaţi se tratau atunci doar cu odihnă 
prelungită în aerul curat al staţiunilor din Germania, Elveţia, 
Austria, Franţa, Italia. Kathy locuieşte şi scrie în pensiuni străine:  

„Am tras într-un sat învecinat, la o casă mare şi albă unde 
mi s-a reţinut o odaie – o cămăruţă grozavă, mobilată cu un 
pat, un măr de ceară şi un ceasornic uriaş, împodobit cu flori. 
E foarte cald. Soarele răzbate prin stor. Grădina e plină de 
micşunele galbene şi de tigăi albastre emailate. Şi pe tine te-ar 
face să râzi...”  

Vizitele îndrăgostitului său soţ, întotdeauna prea scurte, 
îi aduceau un strop de alinare, de normalitate în monotonia 
searbădă a zilelor plicticoase: „J. Se pregăteşte de plecare. 
Smochine care se usucă în cuptor şi ciorapi albi care se 
usucă pe poliţa căminului. Un platou cu portocale şi frunze 
muiate de ploaie, un pachet de cărţi de joc pe masă. Plouă, 
dar e cald. Narcisele au îmbobocit. Zăbovim alene în uşă. 
L.M. cântă” (p. 129). 

Tenta picturală a tandrului stop-cadru se regăseşte în multe 
din prozele scurte  strânse în volumele antume Felicite şi 
Garden Party (traduse, în 1994, la noi, de Antoaneta Ralian), 
dar şi în postumele Jurnal sau Scrisori. O sensibilitate vioaie, 
dar şi o curiozitate trează, sarcastică adesea, pentru detaliul 
mărit sub lupă transpar din notele fugare, dar precise în 
expresiva lor concizie, asupra spectacolului oferit de oamenii 
din jur: „Uite doi îndrăgostiţi. Ea poartă o rochie strânsă pe 
talie, o pălărie ca o tigaie răsturnată cu fundul în sus; el un 
costum de imitaţie de panama, pălărie de soare, baston etc.; 
braţul lui o înconjoară. Plutesc între apă şi cer. Glasul lui 
ajunge până la mine: „Desigur, dacă mănânci, o dată, 
întâmplător, carne conservată, nu-ţi strică, dar un regim 
continuu de carne conervată poate să-ţi producă...” 

Nu mai este nevoie să aflăm  efectul „dietei” respective, 
romantismul aparenţelor se pierde în banalul, hazos de 
prozaicul dialog. Convinsă că  „Simţul umorului trebuie să fie 
mereu prezent. Depinde de tine cât ştii să vezi, să auzi, să 
înţelegi”, tânăra prozatoare răsfaţă, cu evidentă maliţie, 
ridicolul, în tuşe neaşteptat de moderne: „Domnişoara 
Ruddick cântă la vioară, cu notele proptite în suportul pentru 
prosoape şi, ori de câte ori îşi scoate batista, îi iese din 
buzunar un capăt de sacâz lipit de flanelă. 

În serile de vară, zgomotul paşilor de-a lungul străzii are 
cu totul altă rezonanţă. Trop, trop, trop, tropăie, dar uşor şi 
degajaţi, de parcă ar fi ai unor oameni care se întorc acasă, 
agale, după o procesiune, după un picnic ori după o zi 
petrecută la mare. 

 
 

Cerul e palid şi cristalin; pianul acela stupid e istovitor şi 
deapănă de zor valsuri şi iar valsuri, vechi, care piruetează, 
îmbătate de sentiment, ghiftuite de amintiri” (p. 90). 

 „Ghiftuite de amintiri”, o sintagmă care te pune pe 
gânduri nu prea vesele, în perfect acord cu un alt fragment din 
Jurnal trist*. Asta pentru că, deşi iubea oamenii, deşi îi dorea 
aproape de ea, Kathy iubea de fapt singurătatea, care îi 
prilejuia o distanţare comod obiectivă faţă de obiectul de 
cercetat: „Desfăşurarea familiei a început foarte modest, întâi 
mămica, o grăsană cu o mustaţă neagră şi o tocă rotundă 
plină de pansele turtite, apoi mezinul ivindu-se dintr-un 
costum de tweed englezesc (...) Abia se aşezaseră la masă şi 
pipăiseră fiecare felie de pâine din coşuleţ, alegându-le pe 
cele mai rumene, când în uşa restaurantului şi-au făcut 
apariţia doi tineri în uniforme de culoare bleu-pal, cu 
mustăcioare aproape la fel de stufoase ca şi a mamei; puştiul 
îi întâmpină cu toate aparenţele entuziasmului, fluturând un 
şervet de dimensiunile unui cearşaf de pat. Mama a fost 
sărutată; s-au aşezat unul lângă celălalt şi, curând, li s-a 
alăturat un băiat lung cât o prăjină (...) arătând de parcă-şi 
petrecea nopţile sub o plapumă de puf, într-o cameră cu 
ferestrele închise, ronţăind pişcoturi cu şocolată. 

Cinci cearşafuri de pat au fost vârâte în cinci gulere, cinci 
perechi de ochi au parcurs lista de mâncare”. 

Portretele concise, fraza dinamică, nervoasă, replica cinică 
sau doar amuzantă pe muchie de cuţit se regăsesc în multe din 
paginile incluse în acest volum postum: „Mademoiselle se 
vaită că are les pièds glacés. 

– Aunci de ce porţi  ciorapi şi pantofi atât de subţiri? spune 
monsieur privind cu coada ochiului. 

– Eh, o, la, c’est la mode! 
Şi imbecilul  rânjeşte, satisfăcut de răspunsul idiot”. 
Sau o replică la portretele lui Daumier, creionat în tuşe 

sigure , de loc binevoitoare: 
„Dame seule. E micuţă şi căruntă, cu părul strâns într-o 

panglică de  catifea, dinţi falşi şi mâini mici şi osoase, ieşind de 
sub nişte volănaşe ca dantelele de hârtie gofrată ce împodobesc 
pulpele de purcel fript. 

Într-o dimineaţă, când am trecut prin faţa camerei ei, i-am 
văzut punga lucrată de mână în care-şi ţine pieptenele şi peria, 
precum şi cartea de rugăciuni a bisericii anglicane. Când se 
duce la toaleta pentru „Doamne”, se înveleşte într-un şal, în 
virtutea nu ştiu căror raţiuni obscure... 

La masă, în sufragerie, zâmbind radios: 
– E pentru prima oară în viaţa mea când călătoresc şi 

locuiesc singură într-un hotel străin. Dar soţul meu nu s-a 
împotrivit. Mai ales că-i un loc atât de retras. Desigur, dacă 
era o staţiune modernă... 

Şi îşi lasă bărbia în jos, iar şiragul de mărgele saltă şi 
coboară peste pieptul veştejit” (p. 86). 

Într-o asemenea scorţoasă respectabilitate, un strop de 
suprarealism nu strică absolut de loc. Ba chiar dimpotrivă, mai 
cu seamă că lesne ţi se desfăşoară în faţa ochilor o pânză de 
Magritte: „Fiecare artist îşi taie urechea şi şi-o bate în cuie pe 
uşă, pentru ca ceilalţi să strige în ea”. Da, fiecare artist să-şi 
strige adevărul lui, atât cât l-a aflat, cât îl ştie el din ştiutul lumii 
în care vieţuieşte. Aşa că tânăra şi frumoasa şi talentata Kathy 
citeşte literatură (franceză, rusă mai cu seamă, pe Cehov îl 
adoră, germană, memorează Shakespeare), dar şi Biblia, sau 
„Anatomia Cosmică”, importantă lucrare enciclopedică a 
vremii. În acelaşi timp visează cu ardoare la o normalitate 
„clocotitoare, fremătândă, vie, să simt că am rădăcini în 
viaţă, să învăţ, să caut, să aflu, să simt, să gândesc, să 
acţionez”, dar  şi  „să pot lucra cu mâinile mele, cu simţirea 
mea, cu creierul meu. Doresc o grădină, o căsuţă, iarbă, 
animale, cărţi, tablouri, muzică. Şi, ca rod al tuturor acestora 
(...) doresc să scriu” (p. 236).  

Să scrie despre sine, despre neînchipuita durere de a se şti 
condamnată fără scăpare, ca în 

„Scurtă aventură plicticoasă a lui K.M. 
Doctorul sosit chiar din Jamaica 
A spus:„De astă dată, ori o stric de tot, ori o repar. 
Am s-o îndop cu ser, 
Şi dac-o fi să nu suporte,  
Atunci o să fac loc unui gropar”. 
 
Iar locum tenens**, doctorul Byam, 
A spus: „Bine, bătrâne, o să încercăm,  
Căci şi eu sunt adept, declar pe loc, 
 Al serului cu antistreptococ 
Încă de când eram chirurg în Siam”. 

Pacienta ce din Noua Zeelandă îi saluta 
A spus: „Vă rog nu ţineţi seama de sensibilitatea mea. 
Atâta timp cât credeţi 
Că nu-ţepaţi în van, 
Eu zac aici, zâmbind, cu ochii în tavan. 
 
Şi atunci, aceşti vampiri cu sânge rece 
I-au infectat cinci milioane, şi-apoi zece, 
Ca să descopere că leacul lor,  
Subit i se lăsase în picior, 
Şi-acuma, să vedem când i-o mai trece! 
 
În orice zi din săptămână poţi 
S-o întâlneşti într-un căruţ cu patru roţi 
Pe Hampstead High Street, singurică 
Croindu-şi drum cu o şuierătoare,  
Şi folosindu-şi mâinile-n loc de picioare” (p. 122). 
Nu vă aminteşte de Edward Lear? Bine, nu  seninătatea lui 

zâmbitoare, e adevărat, ci un soi de încrâncenare, o provocare a 
Răului de care s-a lăsat cuprins, nevolnic, şi trădător, trupul 
devenit închisoare. Ironia sarcastică se învecinează lirismului 
decent, corect deprins din literatura engleză a secolului al XIX-lea: 

„Să stai în faţa focului, cu mâinile încrucişate în poală, cu 
ochii închişi... să revezi pe ecranul pleoapelor tot dansul 
splendorilor de peste zi, să simţi dogoarea flăcării pe pielea 
gâtului, aşa cum îţi închipuiai pe vremuri că simţi pata galbenă de 
polen când Spiriduşul îţi ţinea sub bărbie o floare de pintenul 
cocoşului... În clipa aceea a respira înseamnă atâta beţie, încât 
aproape că ţi-e teamă să respiri, de parcă un fluture şi-ar tremura 
aripile pe sânul tău. Şi să simţi gustul soarelui cald, care ţi se 
topeşte în gură; şi mirosul de ceară albă ce pluteşte peste 
câmpurile de narcise, aroma crudă, înţepătoare, a smocurilor de 
rozmarin izbucnite printre stâncile roşii, presărate pe ţărmul 
mării. Luna se ridică, dar ziua încă se agaţă de mare şi de cer. 
Marea s-a înmuiat în rozul cireşelor necoapte, iar pe cer joacă o 
lumină gălbuie ca aripa canarului. Trunchiurile palmierilor se 
înalţă îndărătnice, greoaie. Din vârf se răsfiră coroanele verzi, 
ţepoase, ce par să străpungă văzduhul de seară, iar printre ele 
se văd arborii de cauciuc, sinilii, înalţi şi zvelţi cu frunza ca 
secera şi crengi încovoiate, de un albastru-violet. (...) Sunt 
ostenită de atâta fericire. Crezi că margaretele sunt ostenite de 
fericire când îşi închid petalele peste noapte, în timp ce roua se 
lasă asupra lor?” (p. 124). 

De aici, din starea de beatitudine proprie fericirii, nu-i greu să 
aluneci în patetism, oricât de curajoasă luptătoare ai fi. Şi 
Katherine Mansfield a fost. Şi-a asumat cu eroism suferinţa fizică: 
„Trebuie să i te supui. Nu i te împotrivi. Accept-o. Lasă-te copleşit. 
Primeşte-o din plin. Prefă-o în parte integrantă din viaţă”. Ceea 
ce nu a împiedicat-o să-şi încheie însemnările astfel: „Undeva, 
adânc în mine, mă simt fericită. Totul e bine”. Pentru literatură nu 
a fost bine. Dimpotrivă. 

 

Virginia BURDUJA 
 
 

* Katherine Mansfield, Jurnal trist, Editura Art, București, 
2008, 240 p. Traducere din limba engleză şi note de Antoaneta 
Ralian; volum îngrijit de J. Middleton Murry (cuprinzând însemnări 
din ultimii ani de viaţă ai prozatoarei, vise, călătorii şi sejururi 
impuse de nemiloasa sa boală, fragmente de povestiri). 

** Locţiitor (lat.). 
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Firea mea rebelă, singuratică, mi-a fost un vajnic scut, ca să 
nu intru în degringoladă. Desigur, faptul că am debutat destul de 
târziu în presă are și o latură benefică. Am debutat când eram 
aproape format ca scriitor. A existat însă și pericolul ca debutul să 
fie prelungit la nesfârșit. Am fost salvat la timp din groapa leilor, 
câștigând concursul de debut al Editurii „Junimea”. Cel care mi-a 
girat volumul la Junimea a fost profesorul Constantin Ciopraga. 
Era președintele juriulului. S-au făcut nenumărate presiuni asupra 
lui. Profesorul nu mă cunoștea și totuși a mizat pe manuscrisul 
meu. Câștigător trebuia să fie altcineva. Profesorul însă nici n-a 
vrut să audă despre o altă variantă. M-a susținut până la capăt. 
Am făcut cunoștință cu domnia sa abia după ce mi-a apărut 
volumul, în 1980. Îi sunt recunoscător și astăzi. Dacă nu debutam 
atunci, exista șansa să mă pierd. La „Viața Românească”, unde 
am debutat cu un grupaj consistent în toamna aceluiași an, omul 
providențial pentru mine a fost Ioanichie Olteanu. Era poet 
(provenea din cercul de la Sibiu, fiind coleg de generație cu 
Doinaș), traducător și redactor șef al acestei publicații. S-a 
întâmplat să merg la București și să trec pe la redacția „Vieții 
Românești”. Redactorul responsabil cu poezia, dl Petre Got, era 
plecat din localitate. Am stat în cumpănă un timp și apoi am intrat 
la secretariat, iar de acolo am pătruns în biroul redactorului șef. 
Ioanichie Olteanu mi-a citit o poezie din dosarul pe care-l 
adusesem. A citit, n-a comentat și m-a rugat să-i las grupajul spre 
lectură. Așa am și făcut. Mi-a promis că mă va contacta la telefon 
să-mi spună părerea sa. Eram destul de sceptic că voi fi sunat. De 
obicei, versurile rămase la redacție luau calea coșului de gunoi. 
De data asta s-a produs minunea. Nici nu trecuse o săptămână, 
când am primit un telefon din partea revistei „Viața 
Românească”. Era într-o seară. Am tresărit, așteptând cu sufletul 
la gură verdictul. Ioanichie Olteanu m-a felicitat pentru grupaj. 
Era încântat peste măsură de poezia mea. Mi-a spus, printre 
altele, că le-a citit mai multor cunoscuți, iar noaptea le-a lecturat 
și soției sale. „Poeziile dvs, domnule Danilov – mi-a vorbit cu 
dumneavoastră! –  vor intra în numărul ce se află sub tipar. Aveți 
un grupaj consistent...” Și într-adevăr, grupajul publicat a fost 
consistent. „Viața Românească” mi-a acordat 11 pagini de 
revistă. De mult visasem la un astfel de debut. A venit cu 
întârziere, totuși a venit... 

– Debutul tău editorial, şi următoarele cărţi, au fost salutate 
şi întâmpinate ca nişte evenimente, cum şi erau. Ai fost repede 
asimilat în rândul optzeciştilor... atipici, ca, de altfel, şi ceilalţi 
ieşeni congeneri: Mariana Codruţ, Lucian Vasiliu. Deşi 
mărturiseşti undeva că ai făcut parte din „Cenaclul de Luni”, eu 
aş zice, mai degrabă, că te-ai forjat la „şcoala de poezie” a lui 
Mihai Ursachi, a lui Dan Laurenţiu, a lui Ioanid Romanescu. Şi, 
aproape cotidian, în acei ani, la pseudo-cenaclul „Corso”. Te 
rog să te referi la fascinaţia „magistrului din mahalaua celestă 
Ţicău”, ca şi la ceea ce a însemnat experienţa „Corso”, pe care, 
de altfel, le-ai evocat în alte diverse împrejurări. 
 

„Terasa Corso – adevărata 
mea şcoală de poezie” 

 

În perioada predebutului meu editorial, și Mariana Codruț, și 
Lucian Vasiliu, dar și alți poeți din zonă, cum ar fi fost Emilian 
Marcu, Val Talpalaru, Mihai Leoveanu, Dan Movileanu, Cătălin 
Bordeianu etc. etc, își câștigaseră un loc pe scena literară. Erau 
cunoscuți în toate cercurile. Mulți dintre ei erau laureați ai unor 
importante premii literare. Apăruseră cu grupaje în prestigioase 
reviste culturale. Participau la cenacluri și concursuri literare. S-a 
întâmplat să debutez editorial înaintea lor și atunci lucrurile s-au 
schimbat. În ce privește apartenența mea la Cenaclul de Luni, nu 
țin minte să fi afirmat vreodată că am făcut parte din acest 
cenaclu. Iar dacă am afirmat, e o eroare. În primul rând, Cenaclul 
de Luni își desfășura ședințele la București. Or, eu stăteam la Iași. 
În al doilea rând, înainte de optzeci, nu-i cunoscusem pe niciunul 
din poeții ce formau această grupare. Ce-i drept, imediat după 
debut, am primit o scrisoare elogioasă din partea profesorului 
Nicoale Manolescu, mentorul acestui cenaclu, dimpreună cu 
invitația de-a citi la una din ședințele următoare. 

Din păcate, tânăr fiind și fără griji, nu am răspuns nici la 
scrisoare și nici n-am dat curs invitației lui Nicoale Manolescu. Ba 
mai mult decât atât, în loc să merg să mă produc la Cenaclul de 
Luni, m-am dus să citesc la cenaclul „Confluențe”, condus atunci 
de Ion Cristoiu, ceea ce, desigur, m-a costat. La Cenaclul de Luni 
am citit mai târziu, în cadrul unui desant ieşean, alcătuit din Liviu 
Antonesei, Lucian Vasiliu și mine... La şedință au participat doar 
cenacliștii, nu și mentorul. Din start, mi-am dat seama că trebuie să 
fiu prudent, așa că am citit doar două poezii, fiecare conținând nu 
mai mult de două versuri. În ciuda acestui fapt, o parte dintre 
lunediști s-au năpustit ca niște corbi asupra mea. Poeziile mele au 
dat naștere la comentarii nesfârșite. Contradictorii. Atmosfera a fost 
încinsă. Până la urmă însă, neavând de unde să mă apuce, lunediștii 
s-au lăsat bătuți. Faptul acesta nu ne-a înveninat și am devenit, în 
scurt timp, prieteni. Lucruri similare mi s-au întâmplat și la 
cenaclurile din Iași, pe care, de altfel, le frecventam cu intermitențe. 
Adevărată școală de poezie pentru mine a fost terasa „Corso”, unde 
se discuta liber, în cerc restrâns. În ceea ce privește fascinația pe 
care a exercitat-o magistrul Ursachi asupra tinerilor poeți și eseiști, 
ea a fost benefică. Magistrul ne-a ferit de compromis. Dacă intrai în 
cercul său, nu aveai cum să faci pact cu regimul și să scrii, la 
comandă, poezii patriotice. Acest lucru era exclus. Magistrul nu m-
a ajutat, dar m-a încurajat, și acest lucru a fost important. 
Căpătasem încredere în mine. Ioanid Romanescu a avut și el o 
influență asupra tinerilor poeți, care roiau în jurul lui. Spre 
deosebire de Mihai Ursachi, care nu deținea nici un fel de pârghii, 
pentru a te putea ajuta să publici, Ioanid Romanescu răspundea la 
„Convorbiri literare”, de poezie. Mulți dintre tinerii autori 
reșușiseră să intre în grațiile sale. Eu mai puțin. Unii se duceau cu 
el la pescuit, alții la botezuri, povestind despre poet diverse 
anecdote, care de care mai picante. Ca și magistrul Mihai 
Ursachi, Ioanid era un nonconformist. Și un cabotin, un Halabuș, 
râsul și plânsul satului. Ambii sunt poeți puternici, care au avut 
o influență importantă în perioada anilor șaptezeci-optzeci 
asupra atmosferei literare ieșene. Din păcate, ambii au intrat 
într-un cerc nedrept de umbră. 

– Deşi încă se mai foloseşte, ca situare într-o ordine literară, 
„generaţia ’80”, această sintagmă pare a-şi fi trăit traiul, pe 
măsură ce protagoniştii ei şi-au luat destinul literar pe cont 
propriu. Este, de altfel, soarta oricărei „sistematizări” de acest 
soi, pusă sub semnul temporalului. Cine mai vorbeşte astăzi de 
„generaţia’70”, de exemplu? Asta, dragă Nichita, a fost prima 
generaţie livrescă post-belică. Pe temeiul ei s-a format 
„generaţia’80”, care a venit cu un tip de discurs pus, mai întâi, 
în pagină de, spre exemplu, Horia Bădescu, Dinu Flămând, Ion 
Pop, Adrian Popescu, la Cluj; Virgil Mazilescu, Gabriela 
Melinescu, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu (ia uite, 
câte poetese!), Mircea Dinescu, la Bucureşti; Emil Brumaru, 
Nicolae Ionel, Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu, Cristian 
Simionescu, Mihai Ursachi, la Iaşi; Ovidiu Genaru, la Bacău. 
Şi alţii, pe unde mai sunt. 

– În perioada anilor ’80, am fost destul de reticent cu 
termenul de generație. Nu eram adeptul debutului în grup. Cu 
timpul însă am acceptat această sintagmă, iar astăzi mă simt 
solidar cu generația din care fac parte. Îmi dau seama că și pentru 
mine apariția generației a fost o șansă nesperată de afirmare. Cred 
că la ora actuală generația optzeci e cea mai vie din literatura 
română și dacă începuturile ei au fost tulburi, acum lucrurile se 
limpezesc. Mulți dintre colegii mei au operă în spate. Să ne 
gândim la Matei Vișniec, la Mircea Cărtărescu, la Ion Mureșan, 
la Liviu Ioan Stoiciu, la Alexandru Mușina, la Aurel Pantea, la 
Marta Petreu, la Gabriel Chifu, la Magdalena Ghica, la Mariana 
Marin, la Adrian Alui Gheorghe, la Aurel Dumitrașcu, Ion 
Stratan, Daniel Corbu, Lucian Vasiliu – am vorbit despre poeți 
(care însă au scris și cărți de eseuri sau de proză), apoi la 
Alexandru Vlad, la Petru Cimpoieșu, la Gheorghe Crăciun, la 
Mircea Nedelciu, la Ion Lăcustă, la Ion Groșan și la alți prozatori; 
apoi la criticii și eseiștii literari (unii, ce-i drept, s-au pierdut în 
timp) cum ar fi Ion Bogdan Lefter, Ioan Holban, Al. Cistelecan, 
Al. Condeescu, Liviu Antonesei, Mihai Dinu Gheorghiu etc. etc. 
Alături de aceste nume care mi-au venit în minte există încă alți o 
serie de poeți și prozatori mai mult decât onorabili, care, prin 
scrierile lor, fac ca această generație să fie privită acum,   
într-adevăr, ca un fenomen literar. Că generația ’80 își are 
precursorii ei, asta e o altă poveste. Literatura e un fenomen viu, 
care se îmbogățește cu fiecare generație ce se succede pe 
firmament. Desigur,  începuturile pot fi căutate sub semnul unor 
influențe. Unii dintre noi au fost influențați de Mazilescu, alții de 
Vasile Vlad, alții de Mihai Ursachi, de Cezar Ivănescu sau de 
Ioanid Romanescu. În scurt timp însă fiecare poet și-a găsit 
drumul său propriu, pe care l-a urmat cu obstinație. Nu cred că 
anumite sonuri detectabile în versurile de început nu au mare 
relevață. Ceea ce contează e drumul parcurs. Viziunea asumată. 
Generația optzeci nu e una livrescă. Ea e mai aproape de 
expresionism și de existențialism. Desigur, în opera unora dintre 
noi, apar și note livrești și postmoderne.. Ele nu sunt însă 
dominante. Poate că unele poezii au o deschidere, într-adevăr, 
livrescă. Vorbesc de primele versuri, ele consituie de fapt, un punct 
de plecare, pentru dezvoltarea ce urmează. E într-un fel ca la jocul 
de șah. Faci o deschidere clasică. Apoi, în funcție de mișcarea 
pieselor, te avânți, bazându-te pe intuiție, spre miezul jocului... 
Anumite lucruri ți se relevă prin intermediul jocului, al hazardului. 
Prin dans ritualic sau prin rostirea unor formule cunoscute. 
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Totu-i să știi să intri în transă și să nu te mulțumești cu 
simple jocuri de cuvinte... Arta înseamnă o pervertire şi o 
convertire a fondului şi a formelor. Scriind poezie, pierzi ceva 
din ceea ce eşti tu şi câştigi altceva. Ce anume pierzi şi ce 
câştigi e greu de spus. Poeţii simt la modul intuitiv această 
pierdere, de unde apare şi regretul.  

– „Schimbarea la faţă” a României, din’89, a însemnat şi 
pentru tine, o adevărată schimbare. Nu în sensul că ţi-ai fi 
schimbat tipul poetic de discurs, dar ai devenit un fel de scriitor-
orchestră: te-ai lansat în publicistică, ai început a publica proză; 
ai scăpat de umila corvoadă de corector, devenind redactor, 
director, diplomat şi aşa mai departe. Ai început a deveni tu însuţi? 

– Îmi place sintagma asta, de ”scriitor-orchestră”. După ’89 
nu aveai cum să nu te manifești în publicistică. Realitatea năvălea 
peste tine cu forța unei avalanșe. Era o provocare și o descătușare 
a energiilor creatoare. Și a frustrărilor acumulate de-a lungul unei 
apăsătoare perioade de tăcere. Numai cei foarte prudenți, ca să nu 
zic altfel, sau cei care aveau un păcat pe suflet au păstrat tăcere. 
Nu toți, desigur, căci unii tocmai ca să-și acopere păcatele au 
devenit foarte vocali. Nu a fost, desigur, cazul meu. Eu nu aveam 
nimic de ascuns. Și nu aveam nici o datorie față de nimeni. Prin 
urmare, spiritul civic a răbufnit din mine la suprafață, la început 
cu asupra de măsură. Publicistica a fost pentru mine o lecție și o 
provocare. Având câteva rubrici săptămânale, mi-am ascuțit 
uneltele de scris. Publicistica mi-a dezinhibat și mi-a deschis 
calea spre proză, spre roman.  

– Am remarcat faptul că, spre deosebire de alţii, nu eviţi, 
dimpotrivă, te desfăşori cu o anume voluptate, când scrii despre 
confraţi – fie ei din orice generaţie şi din orice domeniu al artei, 
considerând, cum e şi firesc, că facem parte cu toţii dintr-un 
anume ambitus cultural, care trebuie relevat, expus, întreţinut. 

– Nu știu dacă e vorba chiar de voluptate. Am încercat să fac 
ceea ce se numește portretistică literară. Scriind despre confrații 
în ale condeiului sau despre cei din domeniul altor arte, m-a 
interesat nu numai opera, ci și omul. M-au interesat anumite 
trăsături de caracter pregnante. Vizibile atât în modul de-a fi al 
artistului, cât și anumite trăsături stilistice. Scriind, am căutat să 
empatizez cu autorii. Să le intuiesc impulsurile lăuntrice. Uneori 
empatia aceasta era atât de mare, încât începeam să vorbesc și să 
gândesc în ritmul personajelor pe care le descriam. Notele ironice 
trebuie privite tocmai prin prisma acestei empatii... Personajele 
mi se relevau prin intermediul frazelor. Prin fluxul de cuvinte pe 
care mi le transmiteau de la distanță atunci când îi luam sub 
obiectiv. Același lucru mi s-a întâmplat și scriind proză. Aici, 
desigur, lucrurile căpătau o altă consistență. În sensul că, după 
câteva pagini scrise, unele personaje deveneau atât de vii, încât 
căpătau o anumită independență față de autor. Nu le mai puteai 
stăpâni. Ele evoluau în cadrul textului după legi proprii. Fapt pe 
cât de fascinant, pe atât de înspăimântător. Scrierea unui roman 
ține de știință, dar și de magie. 

– În anul 2000, cred, ne-am întâlnit la Chişinău, unde erai 
ataşat diplomatic cu probleme de presă, nu? Mult mai târziu, 
când nu mai erai în funcţie, am dialogat despre dificultăţile pe 
care le-ai întâmpinat în a stabili un flux de presă românească 
peste cele două maluri ale Prutului. Ai reuşit să mişti ceva? Care 
mai e situaţia acum? Şi, peste toate, această experienţă în 
diplomaţie te-a făcut mai... diplomat?  

– Din păcate, nu s-a putut aduce presa românească la Chișinău. 
Pe undeva, canalele fuseseră blocate. Eforturile noastre s-au izbit 
de un zid de promisiuni deșarte. Nu exista interesul ca presa 
românească să fie distribuită la chioșcurile din capitala Basarabiei. 
Singurul ziar românesc care putea fi găsit la Chișinău era „24 de 
ore”. Adi Cristi îl trimitea prin intermediul șoferilor ce făceau cursa 
Iași-Chișinău. Acum, desigur, situația e alta. Există presă 
electronică. Și pe aceasta nimeni n-o mai poate opri să ajungă și pe 
celălalt mal al Prutului. Cel puțin deocamdată. Viitorul însă, bat în 
lemn, ne poate oferi surprize la care nici nu ne gândim.  

– Cum întâmpini vârsta de-acum? Simţi o schimbare de 
metabolism, nu doar biologic, ci şi artistic? Criticii au 
remarcat o anume schimbare de ton, mai ales în ceea ce 
priveşte demersul poetic din ultimele volume care, după o 
coborâre în maelstrom, par să caute noi căi de comunicare, 
fante de lumină, deseori orbitoare...  

– Mă simt normal. Nu văd semnele unor mari schimbari nici 
de ordin biologic, nici artistic. Schimbările nu se produc brusc, ci 
se instalează, pe nesimțite, încetul cu încetul. În ceea ce privește 
creația artistică, vârsta mi-a fost de ajutor. De altfel, eu îmi 
concep volumele ca pe niște mesaje. Fiecare din ele, vorbesc în 
special de volumele de versuri, reprezintă o treaptă pe care a ars 
experiența mea umană.  

– Un (mai) tânăr critic, scriind despre recentul tău volum 
de poezie, în care află poeme admirabile, îţi reproşa, totuşi, 
că faci abuz de... puncte-puncte. Mie mi se pare amuzant... 

– Și mie. Dar cine-i tânărul, să-l trag de urechi… 

Iaşi, 30 martie 2012 
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DDEESSCCOOPPEERRĂĂ  IISSTTOORRIIAA  
OORRAAȘȘUULLUUII  IIAAȘȘII!!  

  

PALAS valorifică  
vestigiile arheologice scoase la lumină în  
GOSPODĂRIA VECHII CURŢI DOMNEȘTI 

 
Lucrările pentru edificarea ansamblului multifuncţional 

Palas au reprezentat şansa cercetării arheologice a gospodăriei 
fostei Curţi Domneşti din Iaşi. Este unica gospodărie a unei 
reşedinţe voievodale din Moldova care a fost cercetată 
arheologic până în prezent. 

 Încă din etapa iniţială a construirii ansamblului Palas, 
compania Iulius Group a dovedit grijă faţă de trecut. Datorită 
lucrărilor de anvergură, care au impus escavaţii importante, s-au 
descoperit fragmente din trecutul valoros al Iaşului, unele 
găsindu-se la adâncimi foarte mari. S-au alocat resurse materiale 
importante şi timpul necesar pentru ca arheologii, coordonaţi de 
reputatul specialist Stela Cheptea – directorul Centrului de 
Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române, Filiala 
Iaşi, – să descopere şi mai apoi să inventarieze, să cerceteze, să 
conserve şi să pună în valoare vestigiile.  

 Nu trebuie făcută confuzia între Curtea Domnească (care 
includea: palatele domnilor Moldovei, bisericile din interior şi 
alte construcţii legate de administraţia ţării) şi gospodăria 
acesteia (care cuprindea: grajdurile, instalaţiile hidraulice, 
depozitele de furaje, de lemne şi alimente, iazul domnesc şi zona 
de agrement). Limita Curţii Domneşti propriu-zisă este 
evidenţiată cu roşu în Harta vestigiilor din pagina 24. 

„Arealul aferent ansamblului Palas, unde s-au efectuat 
ample cercetări arheologice, a reprezentat, în trecut, gospodăria 
Curţii Domneşti din Iaşi, care a fost amplasată pe malul iazului 
domnesc şi unde, în perioada modernă, s-a extins oraşul. În anii 
’60, s-a descoperit partea estică a Curţii Domneşti, delimitată 
de zidul de incintă, vestigii care au fost acoperite cu un planşeu 
aflat la intrarea în vechiul Teatru de Vară. Astăzi, ştim că 
ruinele continuă spre vest, fiind cuprinse în fundaţiile Palatului 
Culturii. Construcţia care se dorea a fi un muzeu tăia o bună 
parte dintre vestigiile mai sus menţionate, situaţie care ar fi fost 
cu siguranţă respinsă de specialişti şi de opinia publică. 
Personal, nu am agreat niciodată amplasamentul pentru acest 
muzeu”, a declarat Stela Cheptea, directorul Centrului de Istorie 
şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române, Filiala Iaşi. 

 În prezent, ruinele care aparţin Curţii Domneşti, cele care au 
fost scoase la lumină acum câteva decenii şi cele care urmează a 
fi decopertate vor fi investigate şi vor intra într-un proces 
complex de consolidare şi de restaurare, urmând a fi expuse în 
aer liber pentru public, în Palas. „Deoarece, până acum, ne-am 
preocupat doar de săpăturile arheologice şi de obţinerea 
avizelor, această etapă a cercetării va fi realizată ulterior”, a 
completat Stela Cheptea.  

 Escavaţiile de la Palas au scos la lumină câteva ruine în 
continuarea celor descoperite în anii ’60, pe latura de nord a 
Curţii. Acestea vor fi acoperite cu un planşeu, sub care va fi 
amenajat un lapidarium, unde se vor păstra pietrele sculptate 
artistic găsite în arealul Palas şi cele conservate în imediata 
apropiere a Palatului Culturii. 

Odată cu inaugurarea ansamblului, pe 31 mai 2012, ieşenii şi 
turiştii vor găsi la Palas hărţi informative şi legende cu traseul 
vestigiilor. Descoperirile vor fi puse în valoare de către investitor 
în cel puţin trei moduri: păstrate in situ şi marcate în pavajele din 
interiorul noilor construcţii, altele vor fi translate în grădina 
publică, iar pietrele şi alte obiecte vor fi concentrate într-un 
spaţiu de tip lapidarium. Artefactele şi obiectele de mici 
dimensiuni (monezi, piese din sticlă, ceramică etc.) îşi vor găsi 
locul în spaţii bine alese şi vor fi însoţite de materiale 
documentare, fotografice şi explicaţii în mai multe limbi străine. 

Printre vestigiile care urmează a fi expuse se numără: 
fundaţiile grajdului domnesc, un fragment dintr-o roată 
hidraulică şi chioşul cu havuz, toate datând din vremea lui 
Vasile Lupu; o fântână din piatră de secol XIX; fragmente din 
instalaţiile utilitare (conducte de apă din lemn şi din ceramică, 
din secolele XVII-XVIII); porţiuni din piloţii de lemn care 
întăreau malurile iazului domnesc şi aveau şi rol de apărare; 
bucăţi din fortificaţia de lemn a reşedinţei. Iulius Group suportă 
integral cheltuielile de reabilitare şi de punere în valoare a 
Turnului de Strajă, dinspre Strada Palat. În această perioadă, se 
lucrează la spălarea, restaurarea şi impregnarea obiectelor din 
lemn (conducte de apă, fragmente din roata hidraulică, porţiuni 
din fortificaţia fostei Curţi Domneşti, jgheaburi etc.). 

 
 

(Harta vestigiilor în pagina 24) 
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SFÂNTĂ TINEREŢE LEGIONARĂ! 
Scriitorul câmpulungean George Ungureanu 
a împlinit, pe 12 aprilie, 100 de ani, fapt ce 
ne îndeamnă să alăturăm urările noastre de 
sănătate şi încă mulţi ani! Marcând 
centenarul „Seniorului scrisului bucovinean”, 
miercuri, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” 
din Suceava şi, în Joia Mare, la Casa de 
Cultură din Câmpulung Moldovenesc, a fost 
lansat volumul intitulat Păţania lui Som-
norilă – „un poem în zece cânturi compus în 
celula condamnaţilor la moarte, o adevărată 
istorie ieroglifică a românilor sub bolşevism.” 
(cf. Ion Drăgușanu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toate bune şi frumoase, dacă pe coperta 

I a volumului – editat de Grupul Editorial 
„Muşatinii” din Suceava, prin Centrul Cultural 
„Bucovina”, aflat sub egida Consiliului Jude-
țean Suceava – nu ar apărea, în plan secund, 
lângă fotografia autorului – el însuşi, după 
propriile mărturisiri, membru activ al Mișcării 
Legionare și comisar de românizare la 
Întreprinderea Textilă Română „Nobert 
Juster”, între 1940-1941 – o fotografie a lui 
Corneliu Zelea Codreanu.  

Institutul Naţional pentru Studierea Holoca-
ustului din România „Elie Wiesel” a protestat 
promt şi necesar împotriva acestei apariţii, pusă 
sub egida unor instituţii oficiale ale statului. 
Menționăm că Păţania lui Somnorilă se vrea a 
fi o carte de poezii pentru copii... 

 

M O M E N T
 

 

LI S-A PUS „PATA”. Un indignat protest a 
produs decernarea titlului de Doctor Honoris 
Causa, al Universităţii de Vest (Timişoara), lui 
Horia-Roman Patapievici. O samă de intelec-tuali 
bănăţeni (despre conotaţiile termenului 
intelectual, a se vedea şi textul lui Andrei Pleşu, 
Intelectualii? A se slăbi!, din „Dilema veche”, 
12-18 aprilie a.c.) au compus o filipică, în care 
reiterează câteva clişee ce însoţesc, de vreo 
două decenii, prestaţia lui H.R.P. şi vor a-i ştirbi 
prestanţa. Nu găsim, între semnatari, nici un 
nume de oarecare sonoritate (dacă ignorăm 
prezenţa suspectă a lui Adrian Dinu Rachieru sau 
Alexandru Petria), după cum nu ne miră girul unui 
venerabil „filolog şi scriitor” ieşean, Petru Zugun-
Eloae, obişnuit a fi, din vremuri de restrişte, pe 
lista „persoanelor de sprijin”... Dincolo de 
contondenţele verbale, protestul are o 
consistentă parte lirică, în sensul că e semnat de 
un număr neobişnuit de mare de artişti lirici, 
cântăreţi de operă, adică, din oraşul de pe Bega. 
Că te şi întrebi: oare cine le-a dat partitura 
Patapievici, cum de au învăţat-o aşa de repede?! 
„Pata” li s-a mai pus şi unor ingineri, reciclaţi în 
editori şi jurnalişti (sau invers), câtorva filologi 
bovarici, unor doctori fără voie, în anatomie sau 
în economie. Aceştia, împreună cu alţi vajnici 
apărători ai neamului, au protestat şi oral, în faţa 
Universităţii de Vest, la sosirea lui Patapievici. 
Care le-a răspuns, în stilul lui dezarmant: „Nu aţi 
citit textul meu. Aţi citit alţi antisemiţi, legionari sau 
naţionalişti, care au complotat acest lucru! [...] Dar 
sunt sigur că nu aţi citit cărţile mele, iar dacă aţi 
citit ceva, nu aţi înţeles nimic!” Q.e.d. 

 

 

 BERBECEASCĂ. Mult e dulce rubrica 
3,14  din „Dilema veche”, precum şi din fiica 
acesteia, „Dilemateca”. Doar că, din când în 
când, şi bunul Homer aţipeşte... Căutând, în 
DEX, etimologia cuvântului „ţoapă” (de la 
onoma-topeea „ţop”, cam ca în „ţop şi ea/el; ca 
ţoapa”), cuiva (M.P.) i se pare „mai 
convingătoare… posibila etimologie greceas-că, 
de la tsopanis/-os, adică cioban. „Posibil, mai 
ales că termenul a fost/este folosit de cei cu 
oarecare şlefuire, întru definirea celor neciopliţi. 
Doar că, pornit(ă) pe panta analogizării, M.P. 
continuă: „Din acelaşi registru ciobănesc e, de 
altfel, şi similarul «mârlan» (la origini, mielul 
mârlit, dat la oaie)…” Nu, de trei ori nu! pentru 
înscrisul din paranteză: „mielul mârlit, dat la 
oaie” e/ ar fi o… deviaţie zoofilă. În fapt, şi 
corect, e vorba de: oaia dată la mârlit, adică la 
berbec. Dacă s-ar fi uitat în acelaşi DEX, M.P. ar 
fi aflat că a (se) mârli (despre berbeci şi oi) 
înseamnă a (se) împreuna, combinaţie din care 
rezultă… mielul.  Dat la oaie, acesta, nu pentru 
altceva, ci doar ca să sugă… Cât despre 
mârlan, pe lângă conotaţiile DEX-ului (om prost 
crescut, grosolan, necioplit, bădăran, ţopârlan), 
ar mai trebui adăugat şi: om de o virilitate 
excesivă, necontrolată. Berbecească. 

 

* 
PREZENTÂND O CARTE rebutată, în 

„Dilemateca”, Ioana Bot remarca faptul că 
ziariştii, mă rog, unii dintre ei, „Scriu mai mult 
decât vom reuşi noi să citim vreodată (şi par să 
publice tot ce scriu), confundând adesea statutul 
de „intelectual public” cu un amestec încruntat 
între administratorul de bloc, Casandra din staţia 
de autobuz judeţean, poliţistul satului şi guru-ul 
unei viitoare religii a televizorului cu mileu 
deasupra. Producţia lor eseistico-atotştiutoare e 
scrisă după reţete simple, vizibile într-unul, ca şi 
în miile de volume sub care gem rafturile 
librăriilor şi pentru care se prăvale sub fierăstraie 
pădurile patriei”.  

 

N. IRIMESCU

  
SSPPOORRTT  
  

                LLAA  SSIITTAARRII  
 

Au venit! Vestea a trecut ca un fior prin toată obștea 
vânătorească, descrețind frunțile, făcând ochii să 
sclipească mai viu și nările să se dilate de pofta aerului 
umed de pădure. Au venit sitarii, păsări itinerante, ale 
căror migrații respectă – se zice – conturul vechilor 
continente. Vânătorii asaltează magazinul specializat și 
cer cartușe cu alice măruntă, pentru păsări. Acolo, la 
magazinul vânătoresc e și centrala informațiilor: „La 
Chicerea, acolo au fost văzuți sitari încă de săptămâna 
trecută; cineva a și împușcat doi”! „Ba, dacă vrei mata 
să vezi sitari, du-te în pădure la Trestiana, acolo e vad, 
dom’le, nu poveste”! 

Cu tolba plină de informații și de cartușe, vânătorul-
păsărar se îndreaptă spre casă, chitindu-se încotro să 
apuce duminică, dis-de-dimineață. Primăvara e bună: 
umedă și călduță, exact cum le place sitarilor, ceea ce 
înseamnă că în tainicul lor drum pe imaginarul vechi 
contur al continentelor, vor face popasuri stăruitoare 
prin pădurile noastre. 

Sâmbătă seara, profesorul Al. îmi dă telefon să mă 
stimuleze pentru a doua zi. Dar afară plouă. El însă e 
sigur că va fi vreme bună. Duminică în zori e într-
adevăr frumos. Așa că iată-ne în pădure la Trestiana. E 
mult abur și miros reavăn-amărui de muguri. Pașii nu 
se aud prin așternutul gros de frunze umede căzute 
astă-toamnă. Căutăm văile și lăstărișul; sitarului îi place 
mlada tânără, plină de seve. Mergem încet, 
concentrați, atenți la fiecare mișcare. Numai în 
aparență suntem fioroși din cauza armelor gata să 
bubuie; în realitate suntem oameni cu sufletul înfiorat 
de frumusețea și prospețimea pădurii.  

 

Plutim odată cu aburul pământului. De ani de zile 
repetăm aceste înfrățiri cu natura, dar sitari n-am văzut 
niciodată. De împușcat ce să mai vorbim! Și totuși, 
ritualul se desfășoară după legile vânătorești: suntem 
înarmați până în dinți, respectăm distanțele, slobozim 
câinii, ne concentrăm la strigătele gonașilor, iar când 
auzim de undeva, ca din altă lume, „Sitarul, uăăă!”, 
abia ne putem stăpâni bătăile inimii. Pasărea 
miraculoasă trece însă cine știe la ce distanță ori 
înălțime sau nu trece deloc, iar noi rămânem cu emoția 
și cu uitarea de sine; căci e și o uitare de sine în aceste 
isprăvi vânătorești, o uitare care ne face bine și ne rupe 
de cotidian pentru câteva ceasuri. 

După ce am umblat pădurea în lung și-n lat, ne 
hotărâm să schimbăm tactica: ne așezăm la pândă. 
Stau lipit de un copac, sunt una cu el, îi simt trunchiul 
umed. În depărtare se aud gonașii. O gâză roșie urcă 
pe trunchiul lucios, beată de lumină; are, cred, senzația 
că urcă chiar pe raza soarelui. E singura ființă 
mișcătoare în imensitatea pădurii. Ajunge la mâna mea 
și nu ezită, pășește grăbită ca pe o punte. Mă gâdilă 
ușor pașii ei mici, dar mă bucur că nu mă deosebește 
de copac, că mă socotește element al naturii. Unde s-o 
fi ducând? De unde o fi venind? Urmează oare și ea 
conturul vechilor continente sau poartă alte taine în 
drumul ei aparent fără sens?  

Trunchiul umed al copacului mi s-a lipit de trup, îl 
simt rece, curat ți sincer. Gonașii sunt tot mai aproape, 
bătând cu bețele în lăstăriș: „Sitarul, uăăă”! 

– Ce faci, dom’le, lași sitarul să treacă?! mă 
apostrofează vecinul din dreapta. Ce să-i răspund? Că 
tocmai urmăresc o gâză roșie care umblă în sus și-n 
jos pe scoarța copacului și pe mâna mea și că mă 
întreb ce deosebire o fi între ea și o navă cosmică? 
Pașii ei ușori, când ajung pe puntea mâinii mele mă 
înfioară plăcut. Și mă bucur că mă confundă cu natura. 

 

Stelian OBREJA 
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